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1. Plân ve Program  Hedefleri
2. Genel Ekonomik Denge
3. Kamu Kesimi Dengesi

MİLLÎ GELİR - KESİMLER VE GELİŞMELERİ

4. Türkiye Millî Geliri — Sabit Fiyatlarla
5. Türkiye Millî Geliri — Cari Fiyatlarla
6. Tarım  Üretimi
7. Sanayi Üretimi
8. Satış ve Stoklar
9. Yeni İnşaat

10. Yeni İlâve veya Kısmen Biten Yapılar
11. Ulaştırm a Hizmetleri
12. Haberleşme Hizmetleri
13. Dış Seyahat ve Turizm Gelir ve Giderleri

DIŞ TİCARET

14. Dış T icaret Hacmi
15. Dış Ticaretin M addeler İtibariyle Dağılışı
16. Yatırım, Tüketim  ve Hammadde İthalâtı
17. Kaynakların Çeşidine göre İthalât
18. İhracat ve İthalâtın  M emleket Grupları İtibariyle Dağılışı

ÇALIŞMA

19. Sektörlere Göre İstihdam
20. Dış Ülkelere Gönderilen İşçiler

PARA - KREDİ

21. M erkez Bankası — Başlıca İşlemler
22. M erkez Bankası — Banknot Emisyonu ve Başlıca Etkenlen
23. M erkez Bankası —  Krediler ve Dağılımı
24. Altın Mevcudu ve Dağılışı
25. Altın ve Döviz Durumu — A.B.D. Doları
26. Altın ve Döviz Durumu —  Türk Lirası
27. Diğer Altın ve Döviz Hesapları
28. M erkez Bankası — M evduat ve Dağılımı
29. Bankalar — Başlıca İşlemler
30. Bankalar —  Başlıca İşlemler — Değişiklik



31. Bankalar — Krediler ve Dağılımı
32. Bankalar — Krediler ve Dağılımı — M utlak Pay
33. Bankaların Hesap Durumu Özeti
34. Para —  Banka Sistemi - Başlıca Toplam K aynaklar ve Kullanımı
35. Para — Banka Sistemi - Başlıca Toplam Kaynaklar ve Kullanımı 

Değişiklik
36. Para —  Banka Sistemi - Kredi Hacmi ve Dağılımı
37. Para —  Banka Sistemi - Para Hacmi ve Başlıca Etkenleri
38. Para —  Banka Sistemi - Para Hacmi - Para - Banka Kurum lan 

ve Dağılımı

KAMU MÂLİYESİ

39. Konsolide Bütçe
40. Genel Bütçe
41. Katma Bütçe
42. Hazîne Nakit Durumu
43. Kamu Borçlan — İç Borçlar
44. Türkiye’nin Dış Borçları —  Dövizle Ödenecek Dış Borçlar
45. Türkiye’nin Dış Borçları — Türk Parasiyle Ödenecek Dış Borçlar

ÖDEMELER DENGESİ

46. Ödemeler Dengesi

FİYATLAR

47. Aylık Fiyat Endeksleri ve Altın Fiyatları
48. Yıllık Fiyat Endeksleri ve Altın Fiyatları



Sayın Ortaklar,

Bankamızın kırküçüncü hesap yılıyla ilgili işlemlerin sonuçlarını gös
teren 1974 yılı Bilânçosu ile Kâr ve Zarar Hesabını inceleme ve onayınıza 
sunar, yüksek Kurulunuzu saygı ile selâmlarız.

Bankamızın işlemlerini incelemeye başlam adan önce 1974 yılı içinde 
dünyada ve yurdum uzda oluşan ekonomik olayları topluca gözden geçir
m ekte yarar görüyoruz.

Raporun birinci bölümünde dış ekonomik gelişmeleri önce genel ola
rak ve sonra üretim  ve istihdam, enflasyon, uluslararası ödemeler, dünya 
ticareti, parasal gelişmeler, uluslararası para reform u çalışmaları ve ulus
lararası kuruluşlar yönlerinden; ikinci bölümde ise iç ekonomik gelişmeleri, 
1974 Yılı Programı, milli gelir, ekonomik kesimler, çalışma, para-kredi, 
serm aye piyasası, dış ticaret ve ödemeler, fiyatlar kamu mâliyesi açıların
dan ayrı ayrı inceleyeceğiz.

17



B i r i n c i  B ö l ü m

DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER

1 — GENEL DURUM

1974 yılının dünya ekonomisi yönünden başlıca özellikleri, üretim de 
yavaşlama ve düşme yanısıra işsizlik, fakat buna karşın yaygın ve şid
detli bir enflasyon ve ayrıca, uluslararası ödemelerde başgösteren büyük 
çapta dengesizliklerdir. U luslar ve uluslararası kuruluşlar II. Dünya Savaşı 
sonundan beri ilk kez böylesine olağanüstü ölçüde karm aşık ve gerek 
pratik  gerek teorik düzeyde kolay çözüm yolları bulunam ıyan ekonomik 
sorunlarla karşılaşm ışlardır.

Üretim  alanında 1972 yılında hızlanan genişleme 1973 ün ilk y a rı
sında tepe noktasına ulaşmış ve sonra enerji bunalımının da etkisiyle gi
derek bir yavaşlam a ve nihayet durgunluk dönemine girmiştir. İktisadî 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) kaynaklarına göre, sanayileşmiş 
ülkelerin önceki yıllarda % 5 ile % 10 arasında değişen reel büyüme hızları 
bu ortam  içinde 1974 yılında ancak %  4,5 ile % — 3,25 arasında gerçekleşe
bilmiştir.

Üretime ilişkin bu gelişmeye karşılık sanayileşmiş ülkelerde enflasyon 
Gayri Safi Millî Hasıla deflatörleri cinsinden ortalam a olarak 1960 larda 
%  2,5 ve 1973 te %  7 oranında iken 1974 te  % 13 oranında hız kazanm ıştır. 
Gelişen ülkelerde ise fiyatlar daha hızlı bir artış kaydetm iştir. (Raporum uz
da dünya ülkeleri kalkınm a düzeyleri yönünden IMF düzenlemesi parale
linde : sanayileşmiş - gelişmiş, diğer gelişmiş - gelişen ve az gelişmiş şeklin
de gruplara ayrılmışlardır.) Bu ülkelerde 1972 yılında ortalam a %  14 olan 
tüketici fiyatları 1973 te %  27 ve oniki ay öncesine göre 1974 ortalarında, 
% 42 artış hızına ulaşmıştır. Bu ortalam ayı kuşkusuz birkaç ülkede fiyat
ların olağanüstü yükselişleri de etkilemiştir.

Ödemeler bakımından 1973 yılında zaten var olan dengesizliklere ek 
olarak petrol fiyatındaki büyük artışlar, soruna 1974 te  yeni boyutlar ka
zandırm ıştır. Petrol ihracatçısı ve ithalâtçısı ülkelerin cari ödemeler den
gesinde şimdiye kadar görülmemiş, büyük değişiklikler izlenmiştir.

U luslararası Para Fonu’na (IMF) göre, 1974 te başlıca petrol ihracat
çısı ülkeler cari işlemler dengesinin 72 m ilyar dolar fazla ile kapanacağı 
belirtilm ektedir. Sözkonusu fazlalık 1973 te  sadece 6 milyar dolardı. Buna 
karşılık petrol ithalâtçısı sanayi ülkeleri cari işlemleri 1973 te  10 milyar 
dolar kadar fazla verirken 1974 te durum  16 m ilyar dolayında açığa dö
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nüşmüş; gelişen ülkelerde ise i 973 te 7 milyarlık açık 1974 te 33 milyara 
yükselm iştir. İhracat ve ithalât gerçekleşm eleri arasındaki zaman farkı 
nedeniyle sözkonusu açıkların daha da büyümesi olasılığı mevcuttur.

2 — ÜRETİM VE İSTİHDAM

1973 yılı ikinci yarısından itibaren genellikle bütün sanayi ülkelerinde 
üretim  artış hızı yavaşlam aya başlam ıştır. 1974 yılında bu gelişim, 1973 
sonlarında beliren petrol sorununun da etkisiyle hızlanarak tüm batı sanayi 
ülkelerini ve dolayısiyle gelişen ülkeleri de kapsam ıştır.

Sanayi ülkelerinin reel GSMH ortalam a artış hızı OECD’ye göre, 1972 
de % 5,6 iken, 1973 1in ilk yarısında yıllık olarak •% 8 e yükselmişse de, 
ikinci yarısında % 3 e düşmüş, 1974 te ise sıfır dolaylarında kalm ıştır.
1973 yılında ekonomik durgunlukla birlikte hızlanan enflasyon diğer bir 
deyimle stagflasyon, buna karşılık 1974 yılında üretim  düşüşüyle birlikte 
şiddetlenen enflasyon ve gene diğer bir deyimle slam pflasyon ya da ref- 
Iasyon hakim olmuştur.

Belli başlı ekonomilerin 1973 yılı ortalarından başlayarak bir bunalım 
dönemine girmelerinin nedenleri çeşitlidir. Bu ekonomiler aşağı yukarı 
aynı anda genişleme sürecine girdiklerinden 1972 - 1973 dönemini kapsa
yan genişlemenin büyüklüğü beklenenin çok üzerinde olmuş ve bu yüzden 
emtia fiyatları da rekor düzeylere ulaşmıştır. Kötü hava koşulları geniş 
ölçüde tarım  üretimini etkilemiş ve gıda m addeleri fiyatları da hızla yük
selmiştir. Öte yandan para ve kredi politikalarına ek olarak özellikle yü
rürlüğe konulan fiyat ve gelir politikaları enflasyonist baskıları azaltm ada 
etkisiz kalmıştır.

Birçok ülkede ithal edilen enflasyon, ücretlerin artışından doğan m a
liyet enflasyonuyla birleşmiştir. Buna karşılık dar para politikaları uygu
lamaya konm uştur. Ancak dar para politikaları sonucu artan  faiz hadleri 
dolayısiyle m aliyetler daha da yükselmiş, yatırım ların kârlılığı azalmış 
ve yeni yatırım ların hacminde düşme meydana gelmiştir. Yatırımların 
düşmesi ekonomik gerilemenin bir diğer nedeni olmuştur.

Sanayileşmiş ülkelerde başlayan gerilemenin bir başka nedeni de ta 
lebin azalması ve sanayicilerin ileriye yönelik tahminleridir. Tüketici fiyat
larında görülen büyük artışlar ve artan  işsizlik dolayısiyle tüketicilerin 
reel gelirlerinde düşüşler sonucu tüketim e ayrılan pay azalmıştır. Bu durum 
karşısında üreticiler, azalan satışları arttırm ak için fiyatları indirmek ve 
kârlarını düşürmek yerine düşük üretim -yüksek fiyat ortam ını yeğ tu t
muşlardır.

ABD’de üretim, 1974 başından itibaren alm an ekonomik ve mali ted 
birlere rağm en yıl içinde % 3,3 oranında bir gerileme kaydetm iş ve bu 
durum diğer ülkeler üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştır. Gerilemenin
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en belirgin olduğu kesim ler taşıt araçları ve inşaat olmuştur. Batı Almanya 
ekonomisi 1974 Nisanından başlıyarak bir yavaşlam a dönemine girmiştir. 
Büyüme hızı 1973 yılında %  6 iken 1974 te ancak %  0,4 oranında kalmıştır. 
Kamu ve özel tüketim  azalırken talepteki düşmeyi ihracattaki artış kapa t
mıştır. İngiltere’de tahm inler bu yıl üretim in geçen yıla göre %  0,5 ora
nında düşük gerçekleşeceğini gösterm ektedir. Enflasyonla savaşta gele
neksel yol seçilmiş ve fiyatların daha çok artm asını önlemek üzere eko
nomik büyüme yavaşlatılm ıştır. İtalya’da Nisan ayında başlatılan dar para 
politikası ve kısıtlayıcı mali politikalar sonucu özellikle tekstil, giyim, 
inşaat ve taşıt aracı kesim lerinde üretim  yavaşlam ıştır. 1974 yılı Gayri Safi 
Millî Hasıla artış hızının %  3,9 olduğu sanılm aktadır. F ransa’da Kasımdan 
Kasıma kadar olan 12 aylık dönemde sanayi üretimi geçen yıla göre %  2,5 
düşük gerçekleşm iştir. Uygulanan politikalar sonucu talep baskısı yılın 
ikinci yarısında gevşemiş ve yerini talep yetersizliği almıştır. Japonya’da 
emtia ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle başlıyan kısıtlayıcı politikalar 
ekonomiyi etkilemiş, istihdam  ve ihracattaki düşmeye paralel olarak iç 
talep azalmıştır. Bunların sonucu Japon ekonomisi 25 yıldanberi ilk kez 
büyüme göstermemiş, Gayri Safi Millî Hasıla oranı 1973 düzeyine göre 
%  3,25 düşük gerçekleşm iştir.

İleri sanayi ülkelerinde ekonomik faaliyetin başlıca göstergelerinden 
biri kabul edilen taşıt araçları üretimi IMF Survey’a göre, 1973 yılında 
toplam 38,4 milyon adet iken 1974 te % 11 gerileme ile 34,3 milyon adete 
düşm üştür. Avrupa Ekonomik Topluluğunda azalm a 1,5 milyondur. Bu 
arada taşıt araçları üretim i 1973 e göre B. Almanyada 850 bin, İngilterede 
230 bin eksilmiştir. ABD taşıt araçları üretim i ise 1974 te 2,5 milyon adet 
azalmıştır. Japonyada ise üretim  azalışı 500 bin kadardır.

Petrol fiyatlarında olağanüstü artış ekonomik bunalımı arttıran  bir 
faktör olmuştur. Yükselen petrol fiyatları sonucu m aliyetler yükselirken 
artan  petrol gelirleri dolayısiyle döviz rezervleri el değiştirm iştir. Rezerv
lerin petrol ihraç eden ülkelere kaym asıyla petrol ithal eden ülkelerde 
beliren döviz fonları kıtlığı, yatırım ları olumsuz yönde etkilem ektedir. 
Bu nedenle, yaygın durgunluğun giderilmesi bakım ından petrol ihraç eden 
ülkeler eline geçen rezervlerin uluslararası kaynaklara dönebilmesi 
(recycling) sorununa çözümler aranm aktadır.

Dünya petrol üretimi, Le M onde’a göre 1972 de % 7 ve 1973 te %  10 
dolayında arttığ ı halde 1974 te artış sadece % 1 kadar olmuş, toplam  üre
tim 2 milyar 870 milyon tona ulaşm ıştır. 1974 te dünya petrol üretiminin 
yarısına yakın kısmı (% 48 i) petrol ihraç eden ülkeler (OPEC) tarafından 
elde edilmiştir. Yıl içinde petrol üretim i bazı ülkelerde artarken  diğerle
rinde azalmıştır. Üretim  Suudî A rabistan’da %  13, Sovyetler Birliğinde 
%  7, İran’da % 2,4, N ijerya’da %  10,2 artm ış, ABD’de %  3,8, Venezuela’da 
%  11,2, K uveyt’te  % 18,9, Kanada’da % 3,1 , Irak’ta  %  4,4 oranında azal
mıştır.
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Ocak 1973 te 2,59 dolar olan ortalam a petrol afişe fiatı 1974 sonunda 
yaklaşık olarak 5 misli artm ış bulunmaktadır. Petrol fiatlarındaki hızlı 
artışlar tüketici ülkelerin bir yandan petrol tüketim ini azaltm aya yönelik 
bazı tedbirler almasına, diğer yandan petrol aram a ve yeni enerji kaynak
ları geliştirm e çalışmalarım  artırm asına yol açmıştır. 1974 te Fransa, Al
manya, İsveç, Avusturya gibi bazı Avrupa ülkelerinde oto hız sınırlandır
ması ve gönüllü tasarruf yoluyla petrol tüketim inde bir yıl öncesine göre 
%  10 a varan tasarruf sağlanmıştır. Petrol tüketim ini azaltm ak için ABD’de 
hazırlanan enerji planında ise petrol ve ürünlerine yeni vergiler koymak, 
petrol taban fiatı uygulamak, petrol tasarrufu  sağlayacak uzun vadeli 
teşvikler getirmek gibi tedbirler önerilmektedir. Ek olarak 1985’e kadar 
250 yeni köm ür ocağının faaliyete geçirilmesi, 20 nükleer santralın ku
rulması ve yüzlerce yeni petrol kuyusunun açılması öngörülmektedir. 
Benzer şekilde Fransa 19S5’e kadar enerji ihtiyacının % 25 ini nükleer 
santrallerden elde etmeyi planlamaktadır.

Fiat artışlarıyle birlikte dünyanın her tarafında petrol aram a çalış
maları da hızlanmıştır. Avrupa pazarlarına yakın Kuzey Denizi petrol 
rezervlerinin ABD rezervlerinden çok olduğu da sanılmaktadır. Endo
nezya, Güney Vietnam, Thailand gibi Güney Asya ülkeleri ile Çin, Afrika 
ve Sibirya yoğun aram a çalışmalarının sürdürüldüğü bölgelerdir.

Petrol sorunu karşısında sanayi ülkelerinin girişimiyle 15 Kasım 1974 
te OECD üyesi petrol tüketicisi 16 ülke (Avusturya, Belçika, Kanada, 
Danimarka, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, 
İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve ABD) arasında Uluslararası 
Enerji Ajansı kurulm uştur. Ajansın kuruluş amaçlarının, gerektiğinde tiye- 
Ierarası enerji paylaşmasını sağlayacak bir anlaşm anın gerçekleştirilmesi, 
enerji kaynaklarının geliştirilmesinde işbirliğinin sağlanm ası ve 25 milyar 
dolar tutarında bir fon kurularak açık veren üye ülkelere yardım  yapılması 
olduğu açıklanmıştır.

Üretim  artış hızında yavaşlama ve düşmenin yanısıra azalan istihdam 
hacmi 1974 yılının belirgin sorunlarından biri olmuştur. Dış basından der
lenen verilere göre, 1974 yılı sonu itibariyle ABD de toplam işgücünün 
%  8 i, (takriben 7,5 milyon kişi) işsizdir. B. Almanya için bu oran % 4,2 
ye ulaşmış ve 16 yıldanberi ilk kez yükselen işsiz sayısı 1 milyon kişiye 
yaklaşm ıştır. 1974 sonu itibariyle K anada’da işsizlik oranı % 6 yı ve işsiz 
sayısı 620 bin kişiyi aşmıştır. A vusturalya için bu oran %  4 ü, İngiltere’de 
%  3 ü geçmiştir. İtalya’da ise 1974 sonunda işsiz sayısı 1 milyon 220 bin 
kişiyi bulm uştur. Japonya’da işsiz sayısı 1973 sonuna göre %  50 artm ış 
ve 830 bin kişiye yükselmiştir.

Ekonomik durgunluk ve bunalım sonucu birçok ülke yabancı işçilerle 
ilgili olarak 1974 ten itibaren tedbirler almıya başlamışlardır. B. Almanya, 
Fransa, Belçika, Danimarka ve Hollanda Avrupa Ekonomik Topluluğu
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dışında kalanlar için yeni çalışma izni verilmesini engellemişlerdir. İngil
tere’de kalifiye olmayan yabancı işçilerin otel ve hizm etçilik dışında çalış
m alarına izin verilmemiştir. Bütün m eslekler için 1971 yılında 67 bine 
varan çalışma izni sayısı 1974 te 25 bin de tu tulm uştur. Avustralya göç 
için AvrupalIlara tanıdığı önceliği kaldırmıştır. Kanada 1973 te göçmen 
sayısında karşılaştığı % 50 oranındaki artış sonucu göçmen politikasını 
yeniden düzenlemiş ve bu akışı yönetsel yollardan denetim  altına almıştır. 
İsviçrenin göçlerle ilgili son kararm a göre yıllık göçmen sayısı 20.500 
olarak sınırlandırılm ıştır. Ölümler ve ülkelerine dönenler hesaba katılırsa 
bu kararla ülkedeki yabancı sayısının yılda 20 bin azalması beklenm ek
tedir.

B. Almanyada Eylül 1974 te oniki ay öncesine göre yabancı işçi sa
yısı 245 bin kişi ya da % 9,4 oranında düşm üştür. B. Alm anya’da Eylül 
1974 sonu itibariyle yabancı işçilerin %  25 ini Türkler, % 20 sini Yugos- 
lavlar ve %  16 sini İtalyanlar teşkil etmekteydi.

Yabancı işçilere iş olanaklarının daraltılm ası özellikle bazı ülkeler 
yönünden önem kazanm aktadır. Çünkü işçi gönderen ülkelerin çoğu döviz 
ihtiyaçlarını bir ölçüde yurtdışm da çalışan vatandaşlarının gönderdikleri 
paralarla karşılam aktadırlar.

3 —  ENFLASYON

1974 yılında 1973 e göre daha da şiddetlenen global enflasyon neden
leri çeşitlidir. Enflasyon psikolojisi, yüksek düzeyde iç talep ve kâr had
leri, parasal genişlemenin devamı, ticaret açığı, millî paraların sürekli 
değer kaybetm esi, hammadde darlığı, petrol fiyatları yükselişi, Asya ve 
Afrikadaki kuraklık, sel felaketleri, artan  ücret ve grevler, ulusal ve u lus
lararası kartelci davranışlar ve uluslararası ekonomik bağımlılık v. b. ne
denler olarak, sayılabilir.

1974 yılında tüketici fiyat endeksleri 1973 yılma göre genellikle daha 
hızlı artm ıştır. Dış basından derlenen verilere göre, tüketici fiyatları yıl 
içinde Japonya’da ve İtalya’da % 24,5, İngiltere’de % 19,1, İspanya’da 
%  17,6, Türkiye’de (İstanbul) %  16,7, Danim arka’da % 15,5, F ransa’da 
%  15,2. ABD’de %  12,2, İsveç’te ve Kanada’da %  12,1, Hollanda’da %  10,8, 
İsviçre’de %  7,3 ve Alm anya’da %  5,9 oranlarında artm ıştır. Bu hızlı a r
tışlara rağm en alm an çeşitli tedbirlerin de etkisiyle özellikle 1974 yılı son 
aylarına doğru fiyat yükseliş oranlarında bir yavaşlam a kendini belli 
etmiştir.

Emtia fiyatları ise 1973 yılında belirginleşen hızlı artış tem posunu 
1974 yılında Mayıs ayına kadar sürdürm üş; sonra düşmeye başlam ıştır. 
Economist dergisince düzenlenen emtia fiyatları genel endeksi 1973 yılı 
sonu itibariyle % 53 dolayında artmış; 1974 yılı sonunda ise bu oran sa
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dece %  3 dolayında kalmıştır. Sözkonusu endeksin sanayi hammaddeleri 
grubu Aralık sonu itibariyle 1974 te  % 28 düşme kaydederken diğer grubu 
teşkil eden gıda maddeleri aynı dönemde %  23 yükselm e gösterm iştir. 
Sanayi hamm addeleri fiyatlarının düşüşü sanayi ülkeleri üretim lerinde ve 
buna bağlı olarak hammadde taleplerinde gerilemeye bağlanm aktadır. Gıda 
maddeleri fiyat artışları için ise artan talep karşısında arz yetersizliği ve 
düşük stok düzeyleri gösterilmektedir.

4 — ULUSLARARASI ÖDEMELER

1974 yılında uluslararası ödemelerde açık yada fazla şeklinde önemli 
hacimlere ulaşan dengesizlikler m eydana gelmiştir. Dış ödemelerdeki den
gesizlikler sadece petrol ihraç eden ülkelerle petrol ithal eden ülkeler ara 
sında doğmamıştır. Diğer ülkeler, özellikle sanayileşmiş ülkelerle ham 
m adde üreticisi ülkeler arasında da büyük dengesizlikler meydana gel
miştir.

1974 yılı OPEC ülkeleri petrol gelirleri ile yatırım  ve ihracat gelirleri 
toplamının 100 milyar doları aşacağı tahm in edilmektedir. Petrol gelirle
riyle birlikte OPEC ülkeleri ithalâtı da artm ıştır. Bu durum da OPEC ü l
keleri cari ödemeler dengesi fazlasının IMF’e göre 72 milyar dolar olacağı 
sanılm aktadır. Bu cari denge fazlasının dağılımı saptanabildiği kadariyle 
şöyle olm uştur : (1) Fazlalığın yandan fazlası devlet tahvilleri ile dolar, 
sterlin ve diğer Avrupa paraları cinsinden m evduat şeklinde likid yatırım 
lara yönelmiştir. (2) IMF petrol fonuna 2 milyar dolar verilmiştir. (3) Dünya 
Bankası, “UN Emergency Fund” gibi kuruluşlara 2,25 milyar dolar k a t
kıda bulunulm uştur. (4) Gelişen ülkelere 2,5 milyar dolar tu tarında 
borç verilmiş yada bağışta bulunulm uştur. (5) Bazı Avrupa ülkeleriyle 
Japonya ve Kanada’ya 6,5 miiyar dolar tutarında borç verilmiştir. (6) Geri 
kalan cari denge fazlasının da çeşitli direkt yatırım lar için harcandığı sa
nılmaktadır.

Petrol ihraç edenler dışındaki ülkelerin karşılaştıkları dengesiz
likler, petrol fiatı ve petrol gelirlerinden etkilenmekle birlikte, enflasyon 
oranlarındaki farklılıklardan, kur değişikliklerinden ve serm aye hareket
lerinden doğmuştur. Ek olarak, ithal fiyatlarının ihraç fiyatlarından daha 
hızlı artm ası ülkelerin karşılaştığı açığı çoğaltmıştır.

U luslararası Para Fonu tahm inlerine göre 1973 yılında 9,6 milyar dolar 
olan sanayileşmiş ülkelerin cari ödemeler dengesi fazlalığı, 1974 te 16,3 
milyar dolarlık açığa dönüşmüştür. Petrol ihraç eden ülkeler hariç, ge
lişen ülkeler 1973 te 1,3 milyar dolar fazlalık fakat 1974 te 12,1 milyar 
dolar açık vermişlerdir. Az gelişmiş ülkelerin 1973 yılında 8,2 milyar dolar 
olan açığı 1974 te 20,7 milyar dolara yükselmiştir. AET Yıllık Raporu- 
nada O rtak Pazar ülkelerinin 1973 te 1 milyar dolar tu tarında cari öde
meler dengesi fazlası verdikleri, 1974 te ise Alm anya’nın 12 milyar dolar
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civarındaki fazlalığına rağmen, İngiltere, İtalya, Fransa ve Danim arka’nın 
açıklarından dolayı 20 milyar dolar açık verecekleri belirtilm ektedir.

ABD Ticaret Bakanlığına göre 1974 yılında ABD ödemeler dengesi 
açığı 8 milyar dolar olmuştur. Ödemeler dengesi açığı 1973 te 5,3 milyar 
dolardı. 1973 te 0,5 milyar dolar olan ticaret dengesi fazlası 1974 te 5,8 
milyar dolar açığa dönüşm üştür. Bu, 1972 de görülen 6,4 milyar dolarlık 
açıktan sonra ABD nin karşılaştığı en büyük ticaret açığıdır. 1974 yılında 
ticaret dengesi açığında en büyük pay 1973 te  7,5 milyar iken 1974 te 
25,1 milyar dolara yükselen petrol ithalâtı ödemeleriyle ilgilidir. M iktar 
yönünden petrol ithalâtı 1974 te % 3,4 düştüğü halde ABD de tüm ithalât 
%  3,5 ve ihracat %  2 artış gösterm iştir.

İngiltere cari ödemeler açığı iki yıl içinde yaklaşık olarak üç misli 
artarak  1974- te 7,9 milyar dolara ulaşmıştır. T icaret dengesi açığı ise 1973 
e göre iki misli artm ıştır. İngiltere ticaret açığını kapatm ak için dış borç
lara baş vurm uştur. 1973 - 74 mali yılı program ına göre 1,2 milyar İran ’dan 
olmak üzere kam u sektörü dış borçlarının 8,4 m ilyar dolara ulaşm ası 
öngörülm üştür.

Fransanm  cari ödemeler dengesinde doğan 5,8 milyar dolar tu ta rın 
daki açığın kısa ve uzun vadeli serm aye hareketleri ile kapatılm asına ça
lışılmıştır. İhracatın  değer olarak %  30 oranında artm asına rağm en 1973 
te 6,96 milyar Fransız frangı fazla veren ticaret dengesi, 1974 te  17 milyar 
Fransız frangı açığa dönüşmüştür.

Alm anya’nın ithalâtı m iktar olarak % 1 azalırken, ihracatı % 13 a r t
mıştır. Cari ödemeler dengesi fazlalığı 1973 e göre yaklaşık olarak iki misli 
artarak  12,3 milyar dolara ulaşm ıştır. Diğer sanayi ülkelerine göre daha 
düşük olan enflasyon hızı, dış talepteki istikrar ve yabancı işçilerle ilgili 
olarak alman tedbirler, fazlalığın doğmasında etken olm uştur. Ticaret den
gesindeki fazlalık cari ödemeler dengesi fazlalığının yaklaşık olarak iki 
mislidir. A lm anya’nın turizm gelirleri de önemli oranda artm ıştır.

İtalya’nın değer olarak ithalâtı % 65, ihracatı %  50 oranında artış 
göstermiş, fakat cari ödemeler dengesi açığı 7,5 m ilyar dolara ulaşmıştır. 
Sermaye hareketleri fazlalık gösterm ekle birlikte turizm  gelirleri düş
müştür.

Japonya’nın cari ödemeler dengesi 3,7 m ilyar dolar açık vermiştir. 
Tüm ödemeler dengesinde 1973 te 10,07 milyar dolar olan açık 1974 te 
6,84 milyar dolara inmiştir. Bu düşüşte en önemli etken 1973 te 9,75 mil
yar dolar olan dışa serm aye akımının 1974 te 3,99 milyar dolara inmesidir.

Kanada’nın ihracatı % 26, ithalâtı da %  35 oranında artmış, ancak
1973 te 2 milyar olan ticaret fazlalığı 1974 te  0,5 milyar dolara inmiştir. 
Cari ödemeler dengesi de 1,7 milyar dolar açıkla kapanm ıştır.
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Diğer Avrupa ülkelerinden Isviçrenin ticaret dengesindeki açığı büyü
mekle birlikte görünmeyen kalem ler gelirlerinin artm ası sonucu cari öde
meler dengesi küçük bir fazlalıkla kapanmıştır. Cari ödemeler dengesinde 
Belçika ve Hollanda 1 er milyar dolar fazlalık verirken, Danim arka 1,5 
milyar, îsveç, İrlanda 1 er milyar, İspanya 3 milyar dolar açık kaydet
miştir.

5 —  DÜNYA TİCARETİ

U luslararası Para Fonu istatistiklerine göre 1973 yılı ilk dokuz ayında 
370 milyar dolar olan dünya ihracatı (fob) 1974 yılı eş döneminde 545 
milyar dolara ulaşarak % 47,1 oranında artış gösterm iştir. Aynı dönemler 
itibariyle ithalât (cif) hacmi 377 milyar dolardan 559 milyar dolara çık
mıştır. Artış oram  %  48,3 tür. U luslararası Para Fonu bu gelişmenin çok 
az bir kısmının m iktardaki gelişmeye bağlı olduğunu belirtm ektedir. Değer 
yönünden gelişmede önemli faktör, sanayi ürünleri ihraç ve petrol ile pet
rol ürünleri fiyatlarının, hızla artm asıdır. İkinci önemli faktör ABD dola
rının ikinci çeyrekte değer kaybına uğramasıdır. Bu durum da diğer para
larla yapılan ticaret dolarla ifade edildiğinde daha kabarık meblâğlara 
ulaşılm aktadır.

1974 yılı Eylül ayında bölgeler itibariyle incelendiğinde oniki ay ön
cesine göre ihracatın sanayileşmiş ülkelerde %  35,9; Türkiyenin içinde 
bulunduğu “diğer gelişmiş” ülkelerde %  28,3; OPEC ülkelerinde % 169,2; 
diğer az gelişmiş ülkeler grubunda % 37,9 oranında arttığı görülmektedir. 
Bu verilerden anlaşılacağı üzere Türkiyenin içinde bulunduğu “diğer ge
lişmiş” ülkelerinde ihracat artış oranı öteki gruplara göre en düşük dü
zeyde kalmıştır.

1974 Eylül ayında oniki ay öncesine göre ithalât artış o ran lan  ise, 
sanayileşmiş ülkelerde •% 44,9; diğer gelişmiş ülkeler grubunda %  60,8; 
OPEC ülkelerinde % 47,5; az gelişmiş ülkelerde % 59,5 tur.

Dış ticarette  1974 yılıyla ilgili olarak belirtilen yukarıdaki oranlar 
reel gelişmeleri vermede yanıltıcı olabilirler. Bu yanılgıya yer vermemek 
için fiyat hareketleri etkisinden arındırılmış, reel değerleri hesaplamak 
gerekm ektedir. International Financial S tatistics’te yer alan ithal malları 
fiyat endeksi temel alınarak 1973 ve 1974 yılları ithalat rakam ları bun
larla deflate edildiğinde, 1974 yılı ilk dokuz ayı sonunda 1973 ün eş 
dönemine göre toplam  dünya ithalâtının yukarıda belirtilen % 48 yerine 
reel olarak % 10 oranında arttığı ortaya çıkmaktadır.

Ülke gruplarının dünya ticareti içindeki payları incelendiğinde OPEC 
ülkeleri ağırlığının artm akta olduğu görülm ektedir. Sanayileşmiş ülkelerin
1973 yılında %  72,49 olan payları 1974 te % 66,79 a; diğer gelişmiş ülke
lerin paylan  sırasiyla %  6,70 den %  5,82 ye; diğer az gelişmiş ülkelerin
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payları %  12,37 den % 11,74 e düşerken; OPEC ülkelerinin paylan % 8,42 
den % 15,56 ya yükselmiştir.

Sanayi ülkelerinde üretim  düşüşü belli üretim  alanlariyle ilgili ham 
madde üreticisi ülkelerin dış ticaret hadlerini olumsuz yönde etkilemiştir. 
Bunun yanında petrol ihracatçısı ülkelerin dış ticaret hadleri olumlu bir 
gelişme kaydetm iştir.

6 — PARASAL GELİŞMELER

Son yıllarda dünya para piyasaları birbirini izleyen bunalım lara sahne 
olmuştur. Mayıs 1971 de B. Almanya ve Hollanda, paralarının resmî ku r
larını koruyam az durum a gelmişler, m ark ve florini dalgalanm aya bırak
mışlardır. Kanada doları da bir yıl önce değişken kura geçmiş bulunu
yordu. 15 Ağustos 1971 de ise ABD dolarının altın karşılığı kaldırılmıştır. 
Bu gelişmeler, II. Dünya savaşı sonunda sabit parite ve doların altına 
konvertibilitesi tem ellerine dayalı olarak kurulm uş uluslararası para sis
teminin çökmesi anlam ına gelm ekte idi.

Aralık 1971 Smithsonian Anlaşmasiyle Kanada hariç, On’lar Grubu 
ülkeleri paralarının kurları yeniden ayarlanm ış, merkezî kurlar ortaya 
konmuş ve kur dalgalanm a m arjları genişletilm iştir. Ancak Haziran 1972 
de yoğunlaşan spekülatif akım lar sonucunda sterlin dalgalanm aya (değiş
ken kur) bırakılmış ve sterline bağlı 16 ülke parası da aynı yolu seçm iş
lerdir. 1973 Ocak ve Şubatındaki bunalım lar başlıca paralar arasında sabit 
kur ilişkisinin yürüyemiyeceğini ortaya koym uştur. Bunun üzerine İtalyan 
lireti, sonra İsviçre frangı ve nihayet Japon yeni değişken kura geçmiş
ler ve ABD doları 14 aylık bir sürede ikinci kez ve % 10 oranında devalüe 
edilmiştir. Arkasından Belçika, Danimarka, Fransa, B. Almanya, Lüksem- 
burg, Hollanda, Norveç ve İsveç paralarının sadece kendi aralarında sabit 
kur devam ettirm eleri ancak özellikle dolar karşısında dalgalanm aları 
biçiminde yeni bir düzenlemeye girilmiştir. Fakat daha M art 1973 ten 
itibaren sözkonusu paralar arasındaki sabit kurun devam ettirilm e olanağı 
zayıflam ıştır. Nihayet, Fransa 1974 Ocağında 6 ay için bu düzenlemenin 
dışına çıkmıştır. Bununla beraber gelişmekte olan ülkelerin çoğu da kendi 
paralan  ile müdahale paraları, özellikle dolar ve sterlin arasında sabit kur 
ilişkisini sürdürm üşlerdir.

Son yılların önemli bir gelişmesi altının, resm î parasal işlemlerin dı
şına çıkarılması olmuştur. Milli para otoriteleri M art 1968 den itibaren 
bir ons altının resmî fiyatı olan 35 doları serbest piyasada devam ettirm e 
olanağı bulamamışlardır. Bunun üzerine altının resmî parasal işlemler dı
şında fiyatının serbestçe oluşması yoluna gidilmiştir. Resmî fiyat, ABD 
doları devalüasyonlarına paralel olarak ons başına önce 38 dolara sonra 
42,22 dolara yükseltilm iş fakat özellikle artan  spekülatif taleplerle piyasa 
fiyatı resmî fiyatın üç ve dört katı düzeylerine ulaşm ıştır. Piyasa fiyatının
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resmî fiyatın çok üstüne çıkması nedeniyle de resmî altın alışverişleri he
men tamamiyle durm uştur.

1972 yılı sonunda Londra piyasasında onsu 65 dolar olan altın fiyatı
1973 yılı sonunda 112 dolara yükselmiştir. 1974 yılı ilk aylarında artm ağa 
devam eden altın fiyatları 3 Nisanda 180 dolara kadar çıkmıştır. Nisan 
ayı ortalarında AET’nin aldığı bir karar altın fiyatlarının bir ölçüde geri 
lemesine yol açmıştır. Alman bu kararla Merkez bankalarının altını resmî 
değerinden satm ağa isteksiz görünmeleri sonucu yeni bir sistem geliştiril
miştir. Bu karara  göre Merkez bankaları altın rezervlerinin % 10 kadarını 
Avrupa Para Birliği Fonuna (European M onetary Cooperation Fund) dev
redebilecekler, karşılığında altının zam an zaman tespit edilen fiyatına 
göre hesaplanan hesap birimi cinsinden kredi alabilecekler ve cari para
sal problemlerini çözümlemek için yeterli rezervi bulabileceklerdir.

AET’nin aldığı kararın etkisi ile bir kaç ay düşme gösteren altın fiyatı 
Temmuz ayından sonra tekrar artm ağa devam etm iştir. Kasım ayında 
180 dolar dolaylarında oluşan fiyat Aralık ayının ikinci yarısında kısa 
vadeli faiz hadlerindeki düşme ve Am erika’nın 1975 ten itibaren iç piya
sada altın işlemlerini serbest bırakacağını açıklaması gibi nedenlerle bü
yük artış göstermiş bir ara onsu 200 dolara kadar çıkmıştır.

1973 sonlarında başlayan enerji kıtlığı ve petrol ürünleri fiyatların
daki artışa  rağmen 1974 yılında döviz piyasalarında önceki dönemlere 
benzer bunalımlar, piyasaların tatil edilmesi, olağanüstü sermaye akım 
ları ve bunların sonucu olarak büyük rezerv kayıpları şeklinde olaylar gö
rülmemiştir. Bu gelişmeyi değişken kur sistemine geçişe bağlıyanlar ol
m uştur. İki yıla yaklaşan bir süredenberi uluslararası nara sistemi değiş
ken kur rejimi içindedir. Bu durum, otoritelerin önleyemediği piyasa hare
ketleri sonucunda ortaya çıktığı için daha önceden birikmiş ve artm ış olan 
dengesizlikleri bir ölçüde gidermiştir. Bununla beraber piyasa kurlarında 
geniş çaptaki dalgalanm alar ve beklenmeyen gelişmeler büyük ölçüde 
resmî müdahaleleri zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, değişken kur uygula
masının yeterliliği konusunda kuşku duyulm akta ve uluslararası para re 
formu sisteminin “m üstakar ama ayarlanabilir” kurlar üzerine o tu rtu l
ması için her türlü  çaba gerekli sayılmaktadır.

1974 yılı kur değişikliklerini ABD doları açısından şöyiece özetlemek 
m ümkündür :

1974 yılı kur değişiklikleri uluslararası serm aye hareketlerinden, enf
lasyon hızlarından, dış ödemeler dengesine ilişkin bekleyişlerden ve ülke
lerin para politikalarından etkilenmiştir. Bilindiği üzere dolar Mayıs 1973 
ten Temmuz ortalarına kadar “dar marj anlaşm asına” dahil Avrupa para
larına göre 9c 9 - 18 arasında değer kaybetm işti. Temmuz ortalarından
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Ağustos ortalarına kadar değer kazanan dolar Ekim sonlarına kadar tekrar 
düşüş gösterm işti.

Ekim 1973 sonlarından itibaren hızla yükselm eye başlayan dolar, Ocak 
1974 ortalarında Kıta Avrupası ülkeleri paralarına göre %  14, sterlin ve 
yene göre % 10 oranında değer kazanm ıştır. Bu dönemde ABD ödemeler 
dengesinin düzelmesi, a rtan  petrol gelirlerinin ABD ye yöneleceğine ilişkin 
bekleyişler ve ABD para politikası, doların değer kazanm asında etkili ol
m uştur.

Ocak 1974 sonlarından Mayıs ortalarına kadar dolar tekrar değer kay
bına uğram ıştır. Bu dönemde ABD nin serm aye hareketlerine ilişkin kont
rolleri kaldırması, serm aye hareketlerinde önemli değişikliklere yol aç
mış; ABD bankalarının dış alacakları Şubat - Mayıs dönemini kapsayan 
dört ayda 9 milyar dolar artm ıştır. Bu durum spekülatif baskılan  artırm ış 
ve doların çoğu Avrupa ülkeleri paralarına göre değer kaybetm esine yol 
açmıştır. Mayıs ortalarından itibaren doların değeri, nisbeten istikrar ka
zanmış ve Fransa, İtalya ve Alm anya’nın dolar satışlarını azaltm aları, ABD 
ödemeler dengesindeki düzelme, ABD bankalarının dış kredileri özellikle 
Japon bankalarına verdikleri kredileri azaltm aları ve ABD’nin ortaya koy
duğu anti-enflasyonist tedbirler Haziran ortalarından Eylül ortalarına ka
dar doların tek rar değer kazanm asına neden olmuştur.

Eylül içinde ABD kısa vadeli faiz hadlerinin düşürülmesi, ticaret den
gesinin bozulması, ABD ye akan OPEC ülkeleri fonlarının beklenen düzeye 
varm am ası ve diğer yandan DM’nin % 3 oranında değer kazanm ası sonu
cu dolar bir m iktar değer kaybetm iştir. Daha sonra OPEC ülkelerinin do
lar ve sterlin yerine DM ve İsviçre frangına yönelmeleriyle dolar değeri 
1974 yıl sonuna kadar düşmeye devam etm iştir. Bu arada, DM ve DM’le 
birlikte dalgalanan paralara göre değer kaybeden dolar; Kanada, İtalya 
ve İngilteredeki enflasyon hızı, ödemeler dengesizliği, malî ve parasal 
politikalar sonucunda Kanada dolar, liret ve sterlin karşısında değer ka
zanmıştır.

öze l Çekme Hakları (ÖÇH), Uluslararası Para Fonu rezerv pozisyon
ları, altın ve çeşitli dövizlerden oluşan uluslararası toplam  rezerv hacmi 
1974 yılı Kasım ayı itibariyle bir önceki yıl aynı ayma göre %  17,6 artarak  
184 milyar 848 milyon dolardan 216 milyar 276 milyon dolara ulaşm ış
tır. 1973 yılındaki artış oranı % 16,2 dir. Toplam rezervlerde izlenen artış, 
rezerv pozisyonlarında %  33,8 ve çeşitli dövizlerde %  24,4 oranındaki yük
selişlerden ileri gelmiştir. 1973 yılında altın %  10,2 ve ö ze l Çekme Hakları 
% 12,6 oranlarında artm ış fakat 1974 yılında bu kalem ler hemen hiç artış 
göstermem iştir.

Gelişmiş ülkelerin grup olarak 1973 yılı sonunda ÖÇH cinsinden 95,4 
milyar olan rezervleri 1974 yılı sonunda 98,2 m ilyar ÖÇH ye yükselm iştir.
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1970 yılından beri uygulanan ve 1973 yılı sonuna kadar önemli artışlar 
gösteren özel Çekme H aklan 1974 yılında 1973 düzeyinde kalmıştır. Yıllar 
itibariyle Özel Çekme Haklarının durum u şöyledir. 1970 yılında 3,1; 1971 
de 6,4; 1972 de 9,4; 1973 te 10,6 ve 1974 te 10,8 milyar dolardır.

1970 - 73 yılları arasında pek değişme gösterm eyen ve 7 milyar dolar 
civarında kalan üye ülkelerin Para Fonu nezdindeki rezerv pozisyonları
1974 yılında 10,8 milyar dolara çıkmıştır. Toplam rezervlerin büyük kısmını 
oluşturan başlıca ülkelerin ellerinde bulunan çeşitli dövizler 1973 yılında 
122,7 milyar dolar iken 1974 yılında 152,5 milyar dolara yükselerek %  24,3 
oranında artm ıştır. 1973 yılında artış oranı %  18,4 tür.

Ülkelerin ve resmî kuruluşların altın stoku 1972 de 44 milyar 905 
milyon; 1973 te 49 milyar 845 milyon dolar iken 1974 yılında 49 milyar 
410 milyon dolardır. 1974 yılı altın stokunun 42 milyar 720 milyon doları çe
şitli ülkelerde, geri kalanı Uluslararası Para Fonu ve Uluslararası Ödemeler 
Bankasındadır.

Petrol fiyatları OPEC ülkeleri rezervlerinde önemli artışlara neden 
olmuştur. Bu ülkelerin ÖÇH cinsinden 1973 yılı sonunda 12,1 milyar olan 
rezervleri, 1974 yılı Kasım ayı sonunda 36 milyar ÖÇH ye yükselmiştir. 
Petrol ülkeleri içinde en büyük rezerv artışı Suudi Arabistandadır. Bu 
ülkenin 1973 yılında 3,2 milyar ÖÇH cinsinden olan toplam  rezervi 1974 
yılında 11,7 milyara yükselmiş ve bu suretle Suudi A rabistan ulus
lararası rezerv büyüklüğü açısından Almanya ve Am erikadan sonra üçüncü 
durum a geçmiştir. Diğer OPEC ülkelerindeki rezerv artışları ise şöyledir. 
İran ’ın rezervi 1973 yılı sonunda 1 milyar ÖÇH iken 1974 yılı sonunda 
6,9 milyar ÖÇH ye; Venezuela’nın 2 milyar ÖÇH iken 5,3 milyar ÖÇH ye; 
Nijerya’nın 0,5 milyar ÖÇH iken 4,6 milyar ÖÇH ye; Libya’nın 1,8 milyar 
ÖÇH iken 3 milyar ÖÇH ye; K uveyt’in 0,4 milyar ÖÇH iken 1,1 milyar 
ÖÇH ye; Irak’ın 1,3 milyar ÖÇH iken 2,7 milyar ÖÇH ye çıkmıştır.

Petrol üreten ülkelerin bir kısmında ve özellikle ekonomileri gelişmiş 
olanlarda rezerv artışları yavaş seyretm ektedir. Bu ülkeler petrol gelir
lerinin büyük kısmını hızla artan  ithalat giderlerinde kullanm ak durum un
dadırlar. Bu gruba giren ülkeler arasında 1973 yılı sonunda rezervi 1 mil
yar ÖÇH olan Cezayir’in 1974 yılı ilk dokuz ayında rezervi 1,8 milyar 
ÖÇH ye yükselmiş, yıl sonunda tekrar 1,4 milyar ÖÇH ye düşmüştür.

Bir para politikası aracı olarak reeskont oranları, 1974 yılında artan 
enflasyon ve işsizlik biçimindeki çelişkili duruma bir tedbir almak amaciyle, 
kullanılm aya devam edilmiştir. Hatırlanacağı üzere hemen tüm ülkeler
1973 yılında hızlı fiyat yükselişleri karşısında dar para politikası yü rü t
müşler ve bu nedenle reeskont oranlarını bazen birkaç aşam ada, artırm ış
lardır. Reeskont oranlarında artış trendi, para politikaları paralelinde 1974 
yılı ilk yarısı boyunca sürm üştür. 1974 yılı ikinci yarısında beliren ekono
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mik faaliyet hacmindeki düşüş ve artan  işsizlik sonucu olarak para politi
kaları yön değiştirmeğe başlamış ve enflasyona rağm en bu kez genişletici 
politikalar uygulanm asına geçilmiş ve reeskont oranları düşürülm üştür.

ABD’de % 8 e yükseltilen reeskont oranı, üretim  ve işsizliğe enflasyon 
karşısında daha önem verilmesi sonucu önce %  7,25 e sonra % 6,75 indi
rilmiştir. İngiltere’de haftada yalnız üç iş günü çalışma ve madenci grevleri 
sonucu düşen üretimi canlandırm ak için enflasyon da gözönünde tu tu larak  
reeskont oranlan %  13 den aşağıya doğru beş aşam ada % 11,5 e indiril
miştir.

B. Almanya 1974 Nisan ve Mayıs aylarında doların değer kaybetm eğe 
başlaması üzerine geniş çapta desteklem e alım larına girişmiş ve bu arada 
genişleyen likiditeyi kısıtlam ak üzere reeskont kredisi limitlerini % 75 ora
nında indirmiş; reeskont oranını ise % 4,5 tan  % 7 ye yükseltm iştir. Ancak
1974 ün ikinci yarısında beliren durgunluk ve büyüyen işsizlik, B. Alm an
ya’da geniş para politikası uygulamasını gerektirmiş, reeskont kotaları 
artırılırken, reeskont oranları önce % 6,5 a sonra % 6 ya düşürülm üştür.

İtalyada liretin döviz piyasalarında değer kaybetm esi yanısıra şid
detlenen enflasyonu bir ölçüde önlemek için reeskont oranları % 6,5 ten 
% 9 a yükseltilm iştir. Ancak artan  işsizlik nedeniyle sonradan bu oran 
% 8 e düşürülm üştür.

Belçika, Hollanda, Kanada gibi diğer sanayileşmiş ülkelerde de zaman 
farklılıkları ile para politikaları ve buna bağlı olarak reeskont oranların
daki gelişmeler benzer trendleri izlemiştir. Bu açıdan Belçikada, yılın ba
şında % 7,75 olan reeskont oranı Şubat ayında %  8,75 e çıkarılmış ve
1975 Ocak ayı sonunda tekrar % 8,25 e düşürülm üştür. Hollanda’da 1974 
yılı başında % 9 dan % 10 a çıkarılan reeskont oranı Temmuzda % 8 e, 
Ekimde % 7 ye indirilmiştir. Fransada ise H aziranda % 11 den % 13 e 
çıkarılan oran Ocak i 975 de % 12 e düşürülm üştür.

1974 sonları itibariyle para arzı verilerinin, 1974 ün ilk yarısında uy
gulanan dar para politikasının etkisi altında, 1973 yılı eş dönemlerinden 
daha düşük bir hızla yükseldikleri izlenmektedir. Bir ekonomik bunalıma 
yer verm eden enflasyonla savaşm a ilkesi uyarınca para arzı artış oranları 
Kasım ayı itibariyle son oniki ay içinde 1974 te  ABD’de %  9,8; B. Alm an
ya’da %  11 ve İta lya’da % 14,2 oranlarında artış gösterm iştir. Aynı ülke
lerde 1973 benzer dönemi para arzı artış oranları sırasiyle % 12,2, %  13,8 
ve % 23 idi.

7 — ULUSLARARASI PARA REFORMU ÇALIŞMALARI

Uluslararası para sistemi reform uyla ilgili olarak Yirmiler Komitesi, 
Eylül 1972 ilâ Haziran 1974 arasında teknik ve karm aşık tüm  sorunlar 
üzerinde kapsamlı çalışm alar yapmış ancak nihai bir anlaşm aya da ulaşam a

.30



mıştır. Bununia beraber Yirmiler Komitesinin 12 - 13 Haziran 1974 gün
lerindeki toplantısında, tasarlanan para reformu sistemi ana çizgileriyle 
ortaya konmuş, bazı konularda görüşmelerin sürdürülm esi kararlaştırı
lırken diğer konularda da derhal bir takım  tedbirler alınması ve bunların 
bir geçiş döneminde uygulamaya konularak parasal istikrarın sağlanması 
yoluna gidilmiştir.

Reformun bir evrim içinde gerçekleştirilm esi biçiminde sonuçlanan 
Yirmiler Komitesinin 1974 yılı çalışmaları özetle şöyledir :

Artan enflasyon ve ortaya çıkan enerji bunalımı sonucu Yirmiler Ko
mitesinin Ocak 1974 te Roma’da yaptığı beşinci toplantı gündemine güncel 
sorunlar hakim olmuştur. Bu arada net petrol ithalatının Para Fonu üye 
ülkeleri ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebilmek 
için bir “Petrol Fonu” kurulm ası konusunda Para Fonu Başkanı H. Johan- 
nes W itteveen’in bildirisi kabul edilmiştir. Petrol Fonuna 3 milyar ÖÇH 
dolayında bir kaynak sağlanmıştır. Bu Fondan yapılan yardım ların geri 
ödeme süresi, üyelerin ödemeler dengesi durum una göre, 3 yıldan 7 yıla 
kadar değişebilmektedir. Fondan yararlananlara uygulanacak faiz oranı 
vadeye göre % 6 7 /8  ilâ % 7 1/8 arasındadır.

Roma toplantısında ÖÇH birimi değerinin nasıl ve neye göre sap ta
nacağı ve ÖÇH’nın sağlıyacağı gelirin ne olacağı konuları da tartışılm ış
tır. Toplantıda ayrıca yılda üç dört kez toplanarak parasal sistemi yönete
cek ve uygulamayı yürütecek, ansızın beliren karışıklıklarla uğraşacak 
bir Guvernörler Konseyi kurulm ası konusunda anlaşm a sağlanmıştır.

Yirmiler Komitesinin altıncı ve son toplantısı 1 2 -13  Haziran 1974 
günlerinde W ashington D.C. de yapılmıştır. Bu toplantıyla Komite uluslar
arası para reformu üzerindeki çalışmalarını tamamlamış; ilk aşam ada alın
ması gerekli tedbirleri kararlaştırm ış ve uluslararası parasal durumla ilgili 
olarak ortaya çıkan başlıca problemleri gözden geçirmiştir.

Yirmiler Komitesinin son toplantısı sırasında Para Fonu Yürütme Ku
rulu, ÖÇH’nin geçiş döneminde değerinin nasıl oluşacağını kararlaştır
mıştır. ÖÇH’nin dünya ticaretindeki payları en az yüzde bir olan 16 ülke 
parasının göreli ağırlıklarına uygun bir demete eşdeğer sayılması kabul 
edilmiştir. Bu karar 1 Temmuz 1974 ten itibaren yürürlüğe konmuştur. 
Ayrıca ÖÇH faizi % 5 olarak saptanm ıştır.

Yirmiler Komitesinin bu son toplantısından hemen önce, reformun 
teknik ayrıntıları üzerinde Yirmiler Alt Komitesi de onikinci ve sonuncu 
toplantılarını yapmış bulunuyorlardı.

Haziran toplantısı sonunda açıklanan Reform Tasarısı önsözü şöyledir:

“Yirmiler Komitesi, birçok yönleri gelecekteki gelişmelerin ışığında 
daha iyi ortaya konabilecek olan yeni para sisteminin; enflasyonla ilgili
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belirsiz durum, enerji sorunu ve çözümlenmemiş diğer problem ler karşı
sında bütünü ve tüm  ayrıntılarıyla saptanm asının şimdiden yerinde olma
yacağı görüşündedir. Tasarının “Para Sistemi Reform u” başlıklı I. Bölü
münde, uluslararası parasal reform  konusunda Yirmiler Komitesinde ya
pılan görüşm e ve tartışm alarla varılan aşam a belirtilm iş ve sistemin Ko
mitenin kanısına göre, gelecekte ana çizgileriyle nasıl bir evrim  izleyeceği 
gösterilm iştir. Önemli bazı noktaları üzerinde henüz anlaşm a sağlanmamış 
bir kısım konular daha geniş olarak Tasarıya ilişik Eklerde ele alınmıştır. 
Ek’ler, bu konulardaki görüşm e ve tartışm alar sonucunda varılan aşam ayı 
kaydetm ek, ileride yapılacak düzenlem elere örnekler verm ek ve sistem in 
işleyişiyle ilgili ayrıntıları belirtm ek amacıyle Yirmiler Alt Komitesi Baş
kanı ve Başkan Yardımcıları tarafından hazırlanm ıştır. Konularla ilgili 
düzenlemeler Fon tarafından uygun görülecek zam anda ve biçimde uygu
lanmalı ve Fon tüm  uygulam aya geçme konusunda ilerde varılacak anlaş
mayı da gözönünde bulundurarak, bu düzenlemeleri ilkin bazı durum larda 
bir deneme niteliğinde başlatabilm elidir. Tasarının “ilk  Aşam a” başlıklı II. 
Bölümünde, Yirmiler Komitesinin derhal ele alınmasını kararlaştırdığı ko 
nu ve tedbirler içerilm ektedir.”

Bunların dışında Yirmiler Komitesi, Para Fonu Yürütm e Kurulundan 
bazı konularda Para Fonu Sözleşmesine getirilecek değişiklikler üzerinde 
taslaklar hazırlam asını da istem iştir. Bu hazırlıklar şu konularda olacaktır :

G uvernörler Konseyinin kurulması; Para Fonuna, geçici dönemde de
ğişken kur uygulayan ülkelerin durum una hukukîlik kazandırm a olanağı 
verilmesi; ödemeler dengesi gereğiyle alınan ticarî tedbirler ya da diğer 
cari hesap tedbirlerinin artırılm am ası yönünde öngörülen gönüllü garan ti
nin sürekli kılınması; Para Fonuna, kararlaştırılacak biçimde ve zam anda 
olmak üzere bir İkame Hesabı kurm a yetkisi verilmesi; altın konusundaki 
mevcut kurallarda değişiklik yapılması; kalkınma yardımı ile ÖÇH bölü
şümü arasında kurulacak bir bağlantının uygulam aya konulmasında Para 
Fonuna yetki tanınması; Genel Hesabın, ÖÇH kullanımı konusundaki ku
ralların ve ayrıca, bunlarla ilgili bütün önerilerin ele alınarak geliştirilmesi.

Sözkonusu değişiklik taslakları üzerinde anlaşm aya varıldığında, bun
ların Para Fonu kotalarının yeniden gözden geçirilmesi çalışmalarının sona 
erdirilmesi için saptanan güne yani, Şubat 1975 e kadar G uvernörler Ku
rulunun onayına sunulm ası öngörülm üştür.

8 — ULUSLARARASI KURULUŞLAR

İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı, üyeleri yönünden bir plan
lama örgütü görevini yapar. 24 üyesinin çoğu sanayileşm iş ülkeler ol
duğundan, teşkilâtın çalışmaları daha çok bu ülkelerin sorunlarına çö
züm bulmaya yöneliktir. Ayrıca teşkilât üyeleri arasında eğitim, haber
leşme, ekonomik ve malî olaylar, istatistik, kalkınma, tarım , ulaşım, çevre
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sorunları, işgücü, bilim ve teknoloji gibi konularda işbirliği sağlamaya 
çalışır. OECD 1974 yılında enerji politikası, petrol açıklarının finansmanı, 
serm aye hareketleri, işsizlik ve talep yetersizliğine karşı alınacak tedbir
ler ve üyelerinin ticaretini arttırm ak için yapılması gerekli yardım lar ko
nusunda çalışm alar yapmıştır.

Türkiye’ye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde 1974 yılında yurdu
muza toplam olarak 111 milyon dolarlık program  ve proje kredisi taahhüt 
edilmiştir. Bu m iktarın 41.1 milyon doları Fransa; 64.4 milyon doları Al
manya; 2.6 milyon doları Hollanda; 2.9 milyon doları Belçika tarafından 
finanse edilmektedir.

Bilindiği gibi Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) nin kuruluş amacı, 
üyeler arasında ekonomik, malî ve ticarî konularda tam  bir politika uyu
mu sağlayarak gelecekte tek  bir devlet olabilmenin maddi tem ellerini 
hazırlam aktır. Ancak Topluluk 1974 yılında tüm ekonomilerde gözlenen 
bunalımlar sonucu parasal ve ekonomik birlik konusunda etkin bir geliş
me sağlayamam ıştır. Ayrıca üye ülkelerin ödemeler dengesini olumsuz 
yönde etkileyen enerji bunalımına karşı önerilen ortak bir enerji politikası 
1974 içinde gerçekleşmemiştir. Konjonktür politikalarında sağlanm aya ça
lışılan koordinasyona rağmen, üye ülkelerde fiyatlar ve işsizlik oranı hız
la artm ıştır. AET topluluğunun üye dışı ülkelere olan ihracat artış hızı 
1974 yılında yavaşlam ıştır. Topluluğun ticaret açığı B. Alm anya’nın ver
diği fazlalığa rağm en yıl içinde hızla artm ıştır.

Türkiye ile AET arasındaki ortaklık ilişkisinin Geçiş Dönemi koşulla
rını belirleyen Katma Protokol, 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Ancak o sırada Topluluk üyeleri sayısı da 6 dan 9 a yükselmiştir. Söz ko
nusu ilişkinin üyelerin 6 dan 9 a çıkmasıyla genişleyen Topluluğa uyum u
nu sağlam ak üzere 1975 te Türkiye ile AET arasında bir Tamamlayıcı 
Protokol imzalanmıştır. Bu son protokolün ticari hükümleri de bir geçici 
anlaşm a ile 1 Ocak 1974 tarihinden itibaren yürürlüğe konulm uştur. Ta
mamlayıcı Protokol ile AET ye tanıdığımız Liberasyon listemiz % 40 ora
nında genişlemekte ve bu listedeki m allar sayısı da üç misli artm aktadır. 
Diğer taraftan  AET nin herhangi bir ortaklık bağlantısı içinde olmadığı 
üçüncü ülkelerle geliştirdiği tercihli ticaret anlaşm aları sonucu Türkiye’
nin Topluluktan sağladığı ödünlerin önemi azalmaktadır.

1 Ocak 1958’de yürürlüğe giren Roma Andlaşmasına bağlı olarak ku
rulan Avrupa Yatırım Bankası’nın amacı, O rtak Pazar içinde dengeli bir 
bölgesel gelişmeye yardımcı olacak yatırım lara ve topluluğa üye birçok 
ülkenin ortak  çıkarları olan projelere kredi sağlam aktır. Bankanın diğer 
amacı ise O rtak Pazara aday üye olan ülkelerin gelişmesine yardımcı ola
cak yatırım lara kredi verm ektir.
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Bankanın 1974 yılında m ukaveleye bağladığı kredilerin toplamı 995 
milyon hesap birimi tutarındadır. Bu yıl verilen krediler toplam ında geçen 
yıla göre %  22 lik bir artış vardır. Bu kredilerin 541 milyon hesap birimlik 
kısmı bölgesel gelişmelere yardımcı olmak amacıyla üye ülkelere veril
miştir. Kalan kredilerin çoğu ise enerji rezervlerini arttırm a, nükleer ener
jiden yararlanm a ve Kuzey Denizindeki enerji yataklarını işletme am a
cını güden projelerle ilgilidir.

Türkiye 1974 yılında Avrupa Yatırım Bankası toplam  kredilerinin 
yaklaşık olarak %  10 unu, diğer aday üyeler ise % 5 ini almışlardır.

Avrupa Yatırım Bankası, önceki yıllarda ülkemize tahsis ettiği kredi
lerden 1974 yılında çeşitli projeler için toplam olarak 23.8 milyon hesap 
birimlik kısmını serbest bırakm ıştır.

Bu m iktarın 2,4 milyonu Keban, 1,9 milyonu Boğaz Köprüsü, 0,2 mil
yonu Gökçekaya - Seyitömer, 0,5 milyonu Petkim, 1 milyonu TCDD Elek
trifikasyon, 8,7 milyonu TCDD Dizelizasyon, 0,03 milyonu Gediz projele
rine verilmiş, 9 milyonu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası aracılığıyla özel 
sektör projelerine ayrılmıştır. Ayrıca 0,1 milyon hesap birimlik m iktar, 
yatırım  öncesi harcam alar finansman fonu olarak Maliye Bakanlığına tah 
sis edilmiştir.

Dünya Bankası Grubunu oluşturan U luslararası İm ar ve Kalkınma 
Bankası (IBRD), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ve U luslararası Fi
nansm an Kurum u (IFC), 30 Haziran 1973 - 30 Haziran 1974 döneminde 82 
ülkeye toplam olarak 4 milyar 499 milyon dolar kredi verm işlerdir. Ayrı
ca IFC 18 milyon dolar tu tarında yatırım  yapmıştır.

IBRD, 48 ülkeye 105 proje için 3 milyar 218,4 milyon dolar, IDA 36 
ülkeye 69 proje için 1 milyar 95,2 milyon dolar ikrazda bulunm uştur. 
IBRD ve IDA kredilerinin %  22 si ulaşım, %  22 si tarım , % 18 i elektrik 
enerjisi üretim i ve % 10 u sanayi ve geri kalan %  28 i diğer kesim lerle 
ilgilidir. IFC, 20 ülkeye 32 proje için 203,4 milyon dolar kredi açmış ve 
bazı yatırım lara katılm ıştır. IFC kredi ve yatırım larının % 42 si demir-çelik, 
%  26 sı tekstil, %  12 si çimento ve inşaat malzemeleri üreten ve geri kalan 
% 20 si diğer kesim lere gitmiştir.

Dünya Bankası Grubu 1974 yılı kredi ve yatırım larının finansmanı için
1 milyar 853 milyon dolar dış kaynak sağlam ıştır. Bu kaynağın % 31 i pet
rol üreten ülkeler tarafından karşılanm ıştır.

Dünya Bankası Grubu 1974 yılında ülkemize 241,6 milyon dolar kredi 
verm iştir. Bu krediler şu şekilde dağılmıştır : IBRD 3 proje için toplam 228 
milyon dolarlık kredi açmıştır. IBRD kredilerinin 40 milyonu kamu kuru
luşları için Devlet Yatırım Bankasına, 148 milyon doları Afşin - Elbistan 
projesine, 40 milyon doları Antalya sahilinde gerçekleştirilecek olan or
man ürünleri ve kağıt yapımı projesine verilmiştir. IFC, tekstil ve boru sa
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nayii dallarına 13,6 milyon dolar kredi sağlamış ve ayrıca gene boru sa
nayii dalındaki bir işletmeye 450 bin dolarla ortak olmuştur.

Uluslararası Para Fonu 1973 - 1974 döneminde bir yandan olağan ça
lışmalarını sürdürm üş diğer yandan Yirmiler Komitesi kanaliyle 1972 yılın
dan beri devam eden reform çalışmalarını tam amlamıştır.

1974 yılı sonu itibariyle Uluslararası Para Fonu kotam ız ÖÇH cinsin
den, 1973 sonundaki gibi, 151 milyondur. Bu kotanın 37 milyon 752 bin
14 ÖÇH lik bölümü altın geri kalan 113 milyon 247 bin 986 ÖÇH lik bö
lümü ise Türk lirası cinsindendir. Kotamızla ilgili işlemler, diğer üyelerde 
olduğu gibi Para Fonu Genel Hesabı çerçevesinde yürütülm ektedir. 1974 
yılı içinde ülkemiz, kotasını kullanma yönünde herhangi bir işlem yapm a
mıştır.

U luslararası Para Fonu, üyelerle ilişkisini ayrıca özel Çekme H aklan 
hesabı çerçevesinde de yürütm ektedir. Ülkemize 1970, 1971 ve 1972 yılla
rında toplam 50 milyon 307 bin birimlik özel Çekme Hakkı tahsis edil
miştir. Tahsis edilen Özel Çekme Hakları zam an zam an kullanılmış ve 
geriye ödemelerde de bulunulm uştur.

U luslararası Para Fonu, ihtiyaç duyan üyelerine ö ze l Çekme H aklan 
hesabından kredi verm ek için rezerv durum u yeterli üyelerine başvurm akta 
ve istediği katılm a payı m iktarını da belirtm ektedir. Buna özel Çekme 
Hakları sisteminde “designation” adı verilmektedir. Ülkemiz son yıllarda, 
rezervlerimizdeki gelişme sonucu olarak bu yüküm lülüğe m uhatap olmuş 
ve 1971 - 1974 arasında Para Fonuna 15 milyon Özel Çekme Hakkı birim 
lik çeşitli dövizler vermiştir. 1974 yılı sonu itibariyle, Para Fonu özel Çek
me Hakkı hesabımızda kullanabileceğimiz, 35 milyona yakın özel Çekme 
Hakkı tahsis bakiyemiz m evcuttur.
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İ k i n c i  B ö l ü m

İÇ EKONOMİK GELİŞMELER 

I. 1974 YILI KALKINMA PROGRAMI

1 — HEDEFLER

1974 Kalkınma Program ının hedef, ilke ve politikaları, Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında tesbit edilmiş olan temel amaç ve sorunlar 
ile 1973 yılında dünyada ve ülkemizde ortaya çıkmış yeni gelişmeler ışı
ğında düzenlenmiştir.

1973 yılında m eydana gelmiş bulunan hızlı fiyat artışları nedeniyle, 
1974 yılı Programının temel amacı ekonomik istikrarın sağlanm ası şek
linde belirlenmiş; bu amaca yönelik politikalar uygulanırken Planda ön
görülen üretim  kapasitelerini yaratacak olan yatırım ların aksatılm am asına 
dikkat edilmesinin gerekeceğine işaret olunmuştur.

1974 Programının hedefleri saptanırken, kamu yatırım larında
1973 yılındaki noksanların giderilmesi; kam u ve özel tüketim  harcam a
larının program  hedefleri içinde kalm asının sağlanması; ekonomideki liki
ditenin ekonomik istikrarı bozm ayacak fakat gelişen ekonomik faaliyet
lerin gereklerini sağlayacak bir seviyede tutulması; ödemeler dengesinin, 
sanayileşmeye ve dış kaynaklara bağlılığın azaltılm asına yöneltilmesi gibi 
temel sorunlar gözönünde tutulm uştur.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının belirlediği “Kalkınma Hızı Gös
te rg e le r in in  1974 yılı sayısal büyüklükleri şunlardır: Gayri Safi Millî Hasıla 
% 7,6, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla %  7,5, sınai üretim  %  12,7, sanayie ayrılan 
yatırım lar %  32,2 oranlarında artacaktır. Sanayi gelirinin fak tör fiyatları 
ile Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı % 23,5 ten % 24,3 e, yatırım  malları 
üreten sanayilerin ihracatının toplam ihracat içindeki payı % 2,2 den 
%  3,2 ye yükselecek, sanayi yatırım larının toplam yatırım lar içindeki payı 
%  44,3 ten % 43,9 a inecektir (1 sayılı cetvel).

2 — KAYNAKLAR — HARCAMALAR,
YATIRIMLAR — TASARRUFLAR

1974 yılında toplam kaynakların, 1973 fiyatlarıyla 315,2 milyar lira 
olacağı tahm in edilmektedir. Bu meblağ hedef alınan 313,8 milyar liralık 
GSMH ve 1,4 milyar liralık dış kaynaktan oluşm aktadır. Böylece 1973
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yılında 290,6 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahm in edilen toplam kay
naklar 1974 yılında % 8,5 artm ış olacaktır (2 sayılı cetvel).

1974 yılında toplam kaynakların %  78,8 ine tekabül eden 248,4 mil
yar lira tüketime, % 21,2 oranındaki 66,8 milyar lira da yatırım lara ayrıl
mıştır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında toplam tüketim  için öngö
rülmüş bulunan yıllık ortalam a % 5,9 luk artış oranı 1974 Programında, 
istikrara dönük politika gereği olarak % 5,5 e indirilmiştir. Tüketim 
harcam alarının % 16,1 i olan 40,1 milyar lira kamu tüketim  harcaması, 
% 83,9 u olan 208,3 milyar lira da özel tüketim  harcam ası olarak ayrıl
mıştır. Bu durumda 1974 yılında kamu tüketim i %  17,9, özel tüketim  
% 3,4 oranında artmış olacaktır.

2 sayılı cetvelde de görüleceği üzere 1973 yılı yatırım larının tahm i
nen 55,2 milyar lira olarak gerçekleşeceği nazara alındığı takdirde 1974 
için öngörülmüş olan 66,8 milyar liralık yatırım  % 21,1 oranında bir artışı 
ifade etmektedir. Bilindiği gibi Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında top 
lam yatırım ların dönem boyunca yılda ortalam a % 12,7 oranında artm ası 
öngörülm üştür. 1974 yılı için düşünülen hızlı artışın nedeni, 1973 te kamu 
yatırım larındaki geri kalm aların giderilmesi gereğidir. Yatırım harcam a
larının 1,5 milyar liralık kısmı stok değişmeleri için, kalan 65,3 milyar 
liralık kısmı ise sabit serm aye yatırım larına ayrılmıştır. Artış oranı % 25,9 
olan sabit serm aye yatırım larının 35,3 milyar liralık bölümü kamu ke
simince, 30 milyar liralık bölümü de özel kesimce gerçekleştirilecektir. 
Program da özel sektör yatırım larının ağırlığının konut sektöründen sanayi 
sektörüne kaymış olduğu belirtilerek bu eğilimin 1974 te de devam etm e
sinin beklendiği ifade edilmektedir.

Program lanan bu yatırım ların gerçekleşebilmesi için toplam m arjinal 
tasarruf eğiliminin % 31,3 ten %41,3 e yükseltilmesi ve yurtiçi tasarru f
ların % 15,8 oranında artırılm ası öngörülm üştür. Böylece 1973 te 56,2 
milyar lira olması beklenen toplam iç tasarruflar 1974 te 65,4 milyar 
liraya ulaşacaktır. 1974 yılında kamu tasarruflarının % 25,1 oranında a r
tarak  35,3 milyar liraya yükselmesi planlanmıştır. Özel tasarrufların  da 
%  7,7 oranında artm ası ve 30,1 milyar liraya ulaşması öngörülm üştür. 1974 
için tahm in edilen dış tasarruf m iktarı 1,4 milyar TL. sidir. Bu durumda
1974 yılında toplam yatırım ların % 97,9 u iç tasarruflarla  finanse edilmiş 
olmaktadır.

Kamu kesiminin dengesi ile ilgili hedefler, yine Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının temel ilke ve amaçları doğrultusunda saptanm ıştır. Buna 
göre, 1974 yılında toplam kamu gelirleri (servet vergileri de dahil) %  24,2 
oranında artacak ve 87,9 milyar liraya ulaşacaktır. Bu artışı sağlayabilmek 
üzere toplam vergi gelirlerinde % 27,9, vergi dışı gelirlerde %  49,9 ve fak
tör gelirlerinde % 15,2 lik artışlar öngörülm üştür. 1974 te kam u gelirleri
nin % 78 inin vergilerden oluşması hedef alınmıştır. 1973 yılı için bu ora-
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nm %  75,8 olduğu tahm in edilmişti. Toplam kam u gelirleri içinde vergi 
dışı gelirleri payının 1973 teki %  6,4 lük düzeyinden % 7,8 e çıkarılması 
kararlaştırılm ıştır. Faktör gelirlerinin toplam kam u gelirleri içindeki payın
da ise bir azalma öngörülmüş 1973 te %  15,3 olan bu oranın % 14,2 ye 
düşürülm esi hedef alınm ıştır (3 sayılı cetvel).

1974 yılında kam u tüketim inin %  17,9 oranında artırılarak  40,1 milyar 
lira olması beklenm ektedir. Kamu yatırım larının Planda öngörülen düzeyde 
gerçekleştirilebilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için cari ha r
cama tavanının aşılm am asm a özen gösterilmesi istenm ektedir. Kamu ya
tırım  harcam alarının cari fiyatlarla 1974 yılında bir önceki yıla oranla 
°/o 52,2 oranında artarak  39,7 m ilyar liraya ulaşm ası hedef alınmıştır. Bu 
artışı sağlam ak üzere Genel ve Katma Bütçe yatırım  harcam alarında 
% 70,2, m ahalli idare yatırım  harcam alarında % 54,5, döner serm aye ya
tırım  harcam alarında % 0,4 ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri yatırım  harca
m alarında % 46,5 oranında artış öngörülm üştür. Bu durum da toplam kamu 
yatırım larının %  46 sı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar, %  4,3 ü Mahalli 
İdareler, % 1,8 i Döner Sermayeler ve %  47,9 u Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
tarafından gerçekleştirilm iş olacaktır.

3 —  1974 YILI GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ

1975 Program ına göre 1974 te %  7,6 oranında artacağı program lan
mış olan GSMH, Devlet İstatistik  Enstitüsünün son millî gelir tahm inlerine 
göre %  7,5 artış gösterm iştir. GSYİH ise % 8 oranında artarak  % 7,5 olan 
program  hedefini aşmıştır. 1974 Program ı sanayi gelirlerinin faktör 
fiyatlariyle GSYİH ya oranında 1974 te  % 0,7 oranında artış öngörmüş 
olmakla beraber 1975 Program ının 1974 yılı gerçekleşm e tahm inleri bu 
hedefe ulaşılamadığını, sanayi gelirlerinin GSYİH ya oranında % 0,5 artış 
sağlandığım  gösterm ektedir.

1975 yılı Program ının 1974 yılına a it gerçekleşm e tahm inlerine göre 
sanayi üretim  artışında % 12,7 olarak saptanan hedef gerçekleşemeyecek, 
artış % 9,8 dolayında olacaktır.

1974 Program ında %  32,2 oranında artırılm ası öngörülmüş olan sanayi 
yatırım larının hedefi aşarak % 34,9 artış gösterdiği; bu artışa paralel ola
rak sanayi yatırım larının toplam  yatırım lara oranının program  hedefi olan 
%  43,9 u aşarak % 45,8 e yükseldiği görülm ektedir.

Kalkınma hızının son göstergesi olan yatırım  m alları üreten sanayiler 
ihracatının toplam ihracat içindeki payı 1974 için % 3,2 olarak program 
lanmış, ancak gerçekleşme % 3,1 olarak tahm in edilmiştir.

Program 1974 te toplam kaynakların % 8,5 oranında artm asını ön
görm üştür. 1975 Programının 1974 yılına ait geçici tahm inlerine göre 
toplam kaynaklardaki artış oranı %  10,4 olacaktır.
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1974 te  toplam yatırım ların % 15,9, sabit serm aye yatırım larının 
% 15,6 oranlarında artacağı ve 1974 yılı Program hedefine ulaşılamıyacağı 
tahm in edilmektedir. Yatırım artışında Program  hedefine ulaşılam am asına 
karşılık tüketim  harcam aları % 9,1 oranında artarak  program  hedefi olan 
% 5,5 lik oranı aşmıştır. Kamu tüketim  harcam aları artışı program  hede
finin altında kalırken özel tüketim  harcam aları program  hedefini önemli 
ölçüde aşmıştır. 1974 Programı kamu tüketim  harcam alarının % 17,9, özel 
tüketim  harcam alarının %  3,4 oranlarında artm asını öngörmüştür. Geçici 
tahm inlere göre kamu tüketim i sadece % 2,1 artarken özel tüketim  h arca
m aları % 10,4 artış gösterm iştir.

II. MÎLLÎ GELİR, KESİMLER VE GELİŞMELERİ

1 —  MÎLLÎ GELÎR

Gayri Safi Millî Hasılanın 1968 faktör fiyatlariyle ve cari fiyatlarla 
1974 yılında aldığı değerler Devlet İstatistik  Enstitüsü tarafından 15 kasım 
1974 itibariyle tahm in edilmiştir. Bu tahm inlere göre 1973 te cari fiyat
larla 308,5 milyar lira olan GSMH 1974 te 430,6 milyar liraya çıkarak 
%  39,6 oranında artm ıştır. 1968 faktör fiyatları esas alındığında ise GSMH 
nın 1974 yılında 157,3 milyar liradan 169,2 milyar liraya çıktığı görülür. 
Bu geçici tahm inlere göre kalkınma göstergelerinden biri olan GSMH nın 
büyüme hızında 1974 Programı ile tesbit edilmiş olan %  7,6 lık hedef çok 
az bir farkla gerçekleşmiş ve sabit fiyatlarla GSMH 1974 yılında % 7,5 
oranında artm ış olmaktadır. Üçüncü Beş Yıllık dönemin ilk yılı olan 1973 
te GSMH artışı % 5,5 olduğuna göre Üçüncü Planın ilk iki yılında 
ortalam a artış hızı % 6,5 dolayında kalm aktadır. Planın beş yıllık dönem 
için öngördüğü m utlak gelir artışlarına ulaşm ak için gerekli yıllık artış 
hızı %  7,4 tü r (4 ve 5 sayılı cetveller).

Üçüncü Plan döneminin ilk iki yılında büyüme hızının hedefe ulaşam a
masında başlıca etken tarım  sektöründeki gerilemelerdir. Tarım sektöründe 
öngörülen hedefe ulaşılmış olsaydı GSMH yıllık ortalam a artış hızı plan 
hedefini aşacaktı. Sanayi sektörünün iki yıllık artış hızı ortalam ası plan 
hedefine çok yakın, hizm etler sektöründe ise plan hedefinin üstündedir.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına göre GSMH daki artışla birlikte, 
sanayiin en hızlı büyüyen sektör olması ve böylece GSMH nın yapısında 
bir değişmenin de gerçekleşmesi öngörülm üştür. Plan hedeflerine göre 
yıllık GSYİH artışına tarım ın katkısı %  12,8, sanayiin katkısı %  36,3 ola
caktır. Geçici tahm inlere göre, Üçüncü Plan döneminin ilk iki yılında 
GSYÎH da meydana gelmiş olan artışa sanayiin katkısı, plan hedefini aşa
rak, %  39,8 olmuştur. Bu konuda iki yılda hedefin üzerinde bir gerçek
leşme olmasının nedeni sanayi sektörü katm a değerinin 1973 yılında çok 
hızlı artması, tarım  sektörü katm a değerinin ise azalmış olmasıdır. Sanayi 
sektörünün GSYÎH ya katkısı 1974 te plan hedefinin altında kalmıştır.
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Birey başına GSMH cari fiyatlarla 10.907 liraya, 1968 sabit fiyatlariyle
4. 285 liraya yükselmiştir.

Bu bölümde ekonomik kesimler tarım, sanayi, inşaat ve konut, ulaş
tırm a ve haberleşm e olmak üzere dört grupta incelenmiştir. Dış ticaret 
ayrı bir bölümde ayrıntılı olarak incelendiği için kesim lere a it ithalât ve 
ihracat gelişmelerine ancak gerekli görülen durum larda ve ayrıntısız 
olarak değinilmiştir.

2 — KESİMLER VE GELİŞMELERİ

A. Tarım

1974 yılında tarım  sektörü hasılası, 1968 sabit fiyatlariyle 32.882,7 
milyon liradan 35.139,9 milyon liraya çıkmıştır. Buna göre tarım  sektörü 
katm a değeri 1974 te  % 6,9 oranında artm ış olmaktadır. Ancak tarım  sek
törünün GSMH içindeki payı plan ve program  hedeflerine uygun olarak 
yine azalmış ve % 20,8 e inmiştir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı tarım  
sektörünün millî gelire katkısının giderek azalmasını öngörmektedir. Ta
rım sektörü katm a değeri 1973 yılında düşme göstermiş olduğu için Üçüncü 
Planın ilk iki yılında tarım  sektörünün GSMH daki payı %  24,6 dan %  20,8 
e inmiştir.

Hava koşullan 1974 te genellikle olumlu geçmiştir. Yapılan tahm in
lere göre bitkisel üretim  %  9,5 artarak  program lanan hedefi aşmış; hay
vancılık üretim i 1973 yılındaki kuraklık nedeniyle ancak %  3,2 gelişme 
göstererek hedefin gerisinde kalm ıştır. Orman ve su ürünleri üretiminin 
artış hızının geçen yıla göre yavaşlayacağı, artış oranının ormancılık ü rün
leri üretim inde % 8,1, su ürünleri üretim inde % 8,4 oranlarında kalacağı 
tahm in edilmektedir.

1974 te teknik bazı güçlüklerin giderilememesi ve inşaat malzemesi 
ve işçi ücretlerindeki artışlar nedeniyle program lanan su projeleri ancak 
%  62 oranında gerçekleştirilebilmiştir. Bitkisel üretim de yağışların çok 
elverişli olmamasına rağm en önemli bir artış sağlanabilmiş olması özellikle 
gübre kullanımının artışı ile ilgilidir.

Son tahm inlere göre 1973 te 15.603 bin ton olan toplam  hububat ü re
timi 1974 yılında % 9 oranında artarak  16.965 bin tona ulaşmıştır. Hububat 
üretiminin en büyük kısmını teşkil eden buğday üretim i % 10 oranında artış 
gösterm iş ve 11 milyon tona yükselm iştir. Pirinç üretim i 159 bin tondan 
145 bin tona, çavdar üretimi 690 bin tondan 560 bin tona düşmüş, yulaf ü re
timi ise 380 bin tonluk düzeyini m uhafaza etm iştir. Arpa, mısır ve diğer ta 
hıl ürünlerinde yükselm eler kaydedilmiş ve bu ürünler sırasiyle % 15, %  4 
ve % 7 oranlarında artm ıştır (6 sayılı cetvel).
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Yemeklik ve yemlik baklagiller üretimi de artış göstermiş ve toplam 
baklagiller üretimi %  17,2 oranında yükselerek 683,6 bin tona ulaşmıştır.

1974 yılına ait meyve üretimi ile ilgili olarak elde edebildiğimiz veri
lere göre, yaş üzüm ve fındık üretiminde gerilemeler kaydedilmiş ve 
yaş üzüm üretimi 1973 te 3.344 bin ton iken 1974 te 3.120 bin tona, fındık 
üretimi de 251 bin tondan 240 bin tona düşm üştür. Bir önceki yıla göre 
elma üretimi % 1,2 oranında artarak 860 bin tona ulaşmıştır. Aııtep fıstığı 
üretimindeki artış oranı ise % 33 olmuş ve 20 bin ton olarak gerçekleş
miştir.

1974 yılında 6.000 bin ton şeker pancarı, 2.250 bin ton patates ve 635 
bin ton soğan üretilm iştir. Bunlar bir önceki yıla göre sırasiyle %  17,7, 
% 2,3 ve % 4,1 oranlarında artış ifade etmektedir.

6 sayılı cetvelde yağlı tohum lar başlığı altında gösterilen ürünlerden 
zeytin hariç hepsinde gerileme gözlenmiştir. 1973 yılında 560 bin ton ola
rak gerçekleşen ayçiçeği üretimi 425 bin tona, 26 bin ton olan susam üretimi 
24 bin tona, 44 bin ton olan yer fıstığı üretimi 37 bin tona ve 7 bin ton olan 
soya üretimi 6 bin tona düşmüştür. Zeytin üretiminde ise %  144 lük bir 
artış elde edilmiş ve zeytin üretimi 333 bin tonluk düzeyinden 814 bin tona 
ulaşmıştır.

Önemli ihraç mallarımız olan tütün ve pamuk üretiminde önemli a r
tışlar görülmüş ve tütün üretimi %  46, pamuk üretim i de % 13 oranında 
yükselme kaydetm iştir .

B. Sanayi

Sanayi sektörü büyüme hızı 1974 yılında yavaşlamıştır. 1973 yılında 
% 12,8 oranında artarak  % 11,2 olarak saptanan ortalam a plan hedefini 
aşmış olan sanayi sektörü hasılası, 1974 yılında Devlet İstatistik  Enstitüsü 
millî gelir tahm inlerine göre 31.983,1 milyon liradan 34.717,5 milyon liraya 
çıkarak % 8,5 oranında artm ış ve öngörülen plan hedefi gerçekleşmemiştir. 
Madencilik ve enerji alt kesimlerinde 1974 yılı için tahm in edilen büyüme 
hızları ortalam a plan hedefini aşmış, imalât sanayii artışı ise plan hede
finin gerisinde kalmıştır.

1974 yılında, tarımsal hasılanın yüksek olmasına rağmen sınai hası
lanın GSMH içindeki payı %  20,3 ten % 20,5 e yükselmiştir. 1973 yılındaki 
hızlı gelişmeyi de nazara alırsak sanayi sektörünün GSMH içindeki payı 
Üçüncü Plan döneminin ilk iki yılında %  19 dan % 20.5 e yükselmiş 
olmaktadır. Sanayi sektörü payındaki artış 1973 te imalât sanayiinde, 1974 
te ise daha çok madencilik ve enerji kesimlerindeki gelişmelerden etki
lenmiştir.
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Madencilik kesimi hasılası, 1975 Program ı tahm inlerine göre %  22,5 
oranında artacaktır. Madencilik kesimi ortalam a büyüme hızı Üçüncü 
Plana göre % 13,4 tür. 1974 yılında madencilik alanında yapılan en önemli 
çalışmalar demir ve fosfat aram alarında ortaya konulan bulgulara göre üre
tim projelerinin hazırlanm ası olmuştur.

Devlet İstatistik  Enstitüsünden elde edilen geçici verilere göre m a
den köm ürü üretim i 1973 yılma göre % 9 oranında artarak  8.545,9 bin 
tona ulaşm ıştır (7 sayılı cetvel).

1974 yılı ocak - ağustos dönemi itibariyle linyit üretim i 6.769 bin 
ton olarak gerçekleşm iştir. 1973 yılının aynı döneminde 6.567 bin ton lin
yit çıkarılmıştı. 1973 ve 1974 yıllarının ocak - eylül dönemleri karşılaş
tırıldığında ham petrol üretim inde cüz’i de olsa bir düşme gözlenmektedir. 
Cetvelden de incelenebileceği gibi ham petrol üretim i 1973 yılının ilk do
kuz ayında 2.677 bin ton iken 1974 yılının aynı döneminde %  1,9 luk bir 
azalma göstererek 2.627 bin tona inmiştir, tik sekiz aylık dönemler iti
bariyle demir cevheri üretimi 1.644 bin tondan 1.251 bin tona düşerek 
% 24 oranında bir azalma kaydetm iştir. Krom ve m anganez üretim leri de 
sırasiyle % 0,8, % 7,0 oranlarında düşmüştür.

İmalât Sanayii kesimi hasılası, 1975 Program  tahm inlerine göre %  7,9 
dolayında artm ıştır. Bu artış oranı hem geçen yıl artışından, hem de o r
talam a plan hedefinden düşüktür. İm alât sanayiinde tesbit edilen hedeflerin 
gerçekleşebilmesi için tüketim  malı üreten  sanayilerde yılda ortalam a 
%  7,4, ara malı üreten sanayilerde %  14,3 ve yatırım  malı üreten sanayi
lerde % 16,8 üretim  artışı öngörülm üştür. 1974 te  tüketim  malı üreten 
sanayilerin planda öngörülen düzeyde, yani % 7,4 üretim  artışı göstereceği, 
buna karşılık ara malı üreten sanayilerin % 11,9 ve yatırım  malı üreten 
sanayilerin %  14,3 oranlarında artarak  plan hedefinin gerisinde kalacağı 
tahm in edilmektedir.

Toplam imalat sanayii üretim inin %  50 den fazlasını üreten tüketim  
m allan sanayileri içinde en belirgin gelişme içki, tütün, dokum a ve giyim 
sanayilerinde olmuştur. Gıda sanayii üretimi 1974 te, özellikle likit ve 
katı bitkisel yağ üretim inin beklenen seviyede gerçekleşm em esi nedeniyle 
%  2,4 oranında artm ış ve plan hedefine ulaşam am ıştır. Ancak Türkiyede, 
dünya gıda sorununa benzer bir gıda maddeleri üretim i yetersizliği yaygın 
değildir; bazı gıda m addeleri sınırlı m iktarlarda ithal ediliyorsa da genel
likle gıda sanayiinin toplam üretim  kapasitesi toplam  talebi karşılam aya 
yetm ekte ve bazı m alların ihracı da devam etm ektedir.

Ara malı üreten sanayilerin içinde özellikle deri ve deri m amulleri 
sanayii, plastik sanayii, gübre sanayii üretim i hızlı bir gelişme gösterm iştir. 
Üretimin ilkel tesislerde yapılmasına rağm en deri ve deri mamulleri sa
nayii planda öngörülenden daha hızlı gelişmektedir. Plastik sanayii ü re
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timi Üçüncü Planda öngörülen hedeflere uygun olarak gelişmekte, ancak 
iç talebin tahm inlerden hızlı artm ası bir m iktar ithalâtı zorunlu kılm ak
tadır. Petrokimya, gübre ve demir-çelik sanayilerinde de benzer durum 
vardır. Gübre sanayiinde, dış piyasalardaki fiyat artışlarından geniş öl
çüde etkilenm esine rağmen, 1974 yılında %  75 dolayında üretim  artışı 
olmuş, ancak bir m iktar da ithalât yapılmıştır. Petro-kim ya sanayiinde
1974 yılında % 21,4 dolayında üretim  artışı tahm in edilmektedir; bununla 
beraber üretim  talebi karşılam aya yetmediği için talebin bir bölümü it
halâtla karşılanm aktadır. Demir-çelik üretiminin yurtiçi talebi karşılaya- 
mıyacağı tahm in edilerek ithalât yapılmış ancak inşaat sanayiindeki dur
gunluk nedeniyle demir stokları yükselmiştir. Demir dışı m etaller üreti
minin %  10 dolaymda artacağı ve plan hedefinin gerçekleşemiyeceği tah 
min edilmektedir.

Yatırım malları sanayii üretiminin 1974 yılında % 14,3 oranında a r
tarak  plan hedefinin gerisinde kalacağı tahm in edilmektedir. Ancak madeni 
eşya, elektronik, karayolu taşıtları ve gemi inşa sanayileri plan hedefini 
aşan artışlar gösterm ektedir. Parça ithalinde karşılaşılan güçlükler tarım  
makineleri ve demiryolu taşıtları üretimini duraklatm ıştır. Makine sana
yilerinde görülen en önemli gelişme ihracatın hızlı bir artış kaydetm esi
dir. Dayanıklı tüketim  malları yanında inşaat makineleri küçük dizel mo
torları, biçer döğer, otobüs, v. s. gibi m alların ihracı üm it verici gelişme
ler gösterm iştir.

Tüketim  m alları sanayileri içinde en belirgin gelişmenin içki, tütün, 
dokuma ve giyim sanayilerinde olduğu belirtilmişti. DİE’nin ilk 9 aylık 
verilerine göre 1974 yılında, 1973 yılına kıyasla, sigara ve tütün ü reti
minde % 14,7, rakı üretiminde % 18,2 ve diğer içkiler üretiminde %  13,6 
oranlarında artış kaydedilmiştir. Bu dönemde bira üretimi 47.599 bin lit
reden 38.384 bin litreye düşm üştür. Süm erbank verilerine göre dokuma 
sanayiinde, pamuk ipliği üretimi dışında, üretim  artışları gözlenmiştir. Yün 
ipliği üretimi 1974 yılında %  13 oranında artarak  3,5 bin tona, pamuklu 
dokuma üretimi % 0,3 oranında artarak  219.399 bin m etreye ve yünlü 
dokuma üretimi ise %  33,8 oranında artarak  5.797 bin m etreye ulaşmıştır.

Ara m alları sanayiinin demir - çelik kesimine ait veriler incelendiğinde,
1974 yılının ocak - ekim döneminde ham demir üretiminin bir önceki yılın 
aynı dönemine göre artış kaydettiği, çelik blok üretim inin ise azaldığı gö
rülür. 7 sayılı cetvelde de gösterildiği gibi bahsedilen dönemler itibariyle 
ham demir üretim i % 30,7 oranında artm ış, çelik blok üretim i ise %  36,4 
oranında azalmıştır. Çimento üretimi daha önce de belirtildiği gibi talebi 
karşılam ada yetersiz kalmış ve ocak - ekim dönemleri itibariyle % 2 ora
nında azalarak 7.675 bin tona inmiştir. Şişe üretimindeki düşmeye karşılık 
cam eşya ve kâğıt üretim lerinde artışlar gözlenmiştir.
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1973 ün ekim ayında ortaya çıkan enerji sorunu ithalâtçı ülkelerin 
fiyat düzeylerinde artışlar meydana getirm iştir. Bu durum da enerji ithalini 
ve tüketim ini azaltm a yönünde bir eğilim belirmiş, ancak bunun için gerekli 
yapısal değişim ve im alât sanayiinde teknolojik ilerleme henüz gerçekleş
tirilememiştir. Türkiyede 1974 yılında Petrol ürünleri üretim i % 1 lik bir 
artışla 12.481,2 bin tona ulaşm ıştır. Petrol ürünlerinden gaz yağı ve fuel 
oil üretim lerinde gerileme gözlenmiş ve üretim leri sırasiyle % 8,8 ve % 2 
oranlarında azalmıştır. Benzin ve motorin ise bir önceki yıla oranla yük
selme kaydetm iştir. Benzin üretim i % 3, m otorin üretim i %  1 oranında 
artm ıştır. Elektrik üretim i de 1973 yılındaki 12.361 milyon kw /s lık dü
zeyinden %  9 Iuk bir artışla 13.377 milyon kw /s. a yükselmiştir.

C. İnşaat ve Konut

1974 yılında inşaat sanayiinin GSMH’ya marjinal katkısı 1968 fiyat
larıyla % 3,8 olmuştur.

1974 yılı ocak - eylül döneminde inşasına başlanan yapıların toplam 
değeri, bir önceki yılın aynı dönemine oranla %  13,7 lik bir artış kaydetm iş 
ve 11.018,2 milyon liraya ulaşm ıştır. Buna karşılık, 1973 yılı ocak - eylül 
ayları arasında 21.970.921 m2’lik inşaat için ruhsatnam e verilmiş ve bu 
rakam  1974 yılında % 27 oranında azalarak 16.045.622 m2’ ye düşmüştür. 
İnşaatın değer olarak artm asına karşılık yüzölçümü itibariyle gerilemesi
3 974 yılında gözlenen hızlı fiyat artışları ile ilgilidir. Yüzölçümü yönünden 
ticari yapılar çok az bir artış (% 0,9) göstermiş, diğer yapı tiplerinde ise 
düşmeler kaydedilmiştir (9 sayılı cetvel).

Belediyelerce verilen yapı kullanm a izin kâğıtlarına göre ilave edilen 
ve kısmen biten yapılar ocak - eylül dönemi itibariyle değer olarak %  21 
oranında artmış, yüzölçümü olarak ise % 9 luk bir düşme gösterm iştir. 
Böylece 1974 yılının ilk 9 ayında 4.775,6 milyon lira değerinde, 7.122.000 m2 
lik yeni yapı ilave edilmiş veya kısmen bitirilmiş olm aktadır (10 sayılı 
cetvel).

1975 Program ında 1974 yılında konut sorununun yerleşme bütünü 
içinde ve ülke ölçüsünde çözümlenmesini am açlayan politikaların ve ilke
lerin saptanm asına ağırlık verildiği, ancak Üçüncü Planda konut sek tö
rünün yönlendirilmesi amacıyla getirilmiş bulunan örgütsel ve yasal dü
zenlemelerin 1974 te gerçekleştirilemediği belirtilm ektedir. Konut k re
dileri dar gelir guruplarına 1974 te yöneltilememiş, bu alanda kamu 
finansmanı sınırlı kalmış, toplu konut yapımı ve konut kooperatifçiliği 
uygulam aları yetersizliğini sürdürm üş ve arsa fiyatları konut maliyetini 
artırıcı özelliğini korum uştur.
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D. Ulaştırm a ve Haberleşme

Ulaştırm a sektöründeki gelişme 1974 yılında da devam etmiş ve 1968 
yılı faktör fiyatlarıyla katm a değer artışı % 11,9 olmuştur. Ancak eko
nomik ve sosyal gelişme ile nüfus artışı ulaştırm a ve haberleşm e hizm et
lerine olan talebi hızlı ve sürekli bir şekilde artırırken bu talep artışını k a r
şılayacak kapasite artışı tam  olarak gerçekleştirilemem ektedir.

Taşıma örgütleşmesinin gerçekleştirilememesi, taşıma işleri ile ilgili 
yasaların çıkarılamaması, alt yapı standartlarının yükseltilememesi ve 
trafiğin etkin bir şekilde düzenlenememesi nedeniyle karayolu u laştırm a
sına ilişkin sorunlar 1974 yılında da devam etmiştir. 1974 sonunda asfalt, 
beton ve parke yolların uzunluğu 23.616 km., stabilize, kırm ataş ve toprak 
tesfiye yollar 31.302 km., geçit verm eyen ve ham yolları kapsayan diğer 
yolların uzunluğu ise 4.281 km. dir. 1974 te stabilize kırm ataş ve toprak 
tesfiye yollar azalmış, diğerleri artm ıştır.

Ulaştırm a ve haberleşme faaliyetleri ile ilgili istatistikler genellikle 
geçicidir ve tahm inlere dayanm aktadır. Ancak yetkili m ercilerden sağlanan 
bu verilerin, bazen bir önceki yıl verilerine göre önemli farklılıklar gös
term ekle birlikte, sektördeki gelişme eğilimini aksettirebildiği kesindir.

Özellikle 1970 lerde büyük bir gelişme gösteren karayolları taşıt par
kına ilişkin tahm inlere göre binek otomobil sayısı 1973 yılında 234.577 
iken bu sayı 1974 yılında 270.500 e ulaşmış, kamyon, kam yonet sayısı 
159.356 dan 181.100 e yükselmiştir; otobüs, minibüs sayısı ise 1974 yılında 
%  8,0 artışla 55.400 e çıkm ıştır (11 sayılı cetvel).

Demiryolu ulaşımı, araç yetersizliği, hatların standartlarının genellikle 
günün şartlarına uygun olmayışı, sinyal ve haberleşme sistemlerinin yeter
sizliği gibi nedenlerle ekonomiye daha etkin bir hizm et sunam am aktadır.
1973 ve 1974 yıllarının onar aylık dönemleri karşılaştırılınca taşm an yolcu 
sayısının 98,4 milyondan 106,4 milyona yükseldiği, taşınan yük miktarının 
ise 13,1 milyon tondan 9,1 milyon tona indiği görülür. Hem yük, hem yolcu 
olarak katedilen mesafe azalmıştır. 1974 yılında geçen yıla göre buharlı 
lokomotif sayısı azalmış, dizel lokomotif sayısı ise artm ıştır. Toplanı lo
komotif sayısı ise 975 ten 974 e inmiştir. 1974 yılında motorlu ve elektrikli 
vagon sayısı aynı kalmış, yük vagonu sayısı artmış, yolcu vagonu ve diğer 
vagonların sayısı ise bir m iktar azalmıştır.

Gelişmesi özellikle dış ticaret yönünden önemli olan deniz ulaşımı 
da henüz gerekli düzeye ulaşam am ıştır. 1974 yılında yük gemileri 434.157
gros tondan 506.650 gros tona, tankerler 210.266 gros tondan 350.237 
gros tona yükselmiştir.

1974 yılında hava yolu ile yolcu ve yük taşım ada gerileme olmuştur. 
Bir önceki yıla göre taşınan yolcu sayısı %  24,0, yolcuların katettikleri rne-
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safe % 16,3 oranında noksandır. 1973 yılında taşınan yük 13.025 ton, 1974 
yılında 11.252 tondur. Yük taşım ada katedilen m esafe 9.997 milyon ton/km . 
den 9.351 milyon ton/km . ye inmiştir.

Haberleşmede, özellikle telefon haberleşm esinde karşılaşılan sorun
lara 1974 yılında da çözüm getirilem emiştir. 1974 yılında telefon abone 
sayısı % 10,6 oranında artarak  588.000 e ulaşm ıştır. Bunların 450.500 ü 
otom atik santrallara, 137.500 ü ise manual santrallara bağlıdır. Şehirlerarası 
ve uluslararası telefon trafiğinde de artış kaydedilmiş ve 750 milyon şehir 
içi, 48 milyon şehirlerarası konuşm a gerçekleşm iştir. U luslararası tele
fon konuşm aları ise 2.850 bin dakikadan 3.150 bin dakikaya yükselm iş
tir (12 sayılı cetvel).

1974 yılında m ektup postası trafiği 1973 e göre % 6,2 oranında a r t
mış ve yurtiçi m ektup postası 460.427 bine, yurtdışı m ektup postası 
123.964 bine ulaşm ıştır. Telgraf trafiğinde artış oranı % 6,8 dir. Yurtiçi 
telgraf trafiği 10.850 bine, yurtdışı telgraf trafiği 1.675 bine çıkmıştır.

PTT işyerleri sayısı % 15,8 oranında artarak  3.677 den 4.259 a yük
selmiştir. Ruhsatlı radyo sayısı 4.033.478 den 4.100.000 e, televizyon sa
yısı 266.92,2 den 455.000 e çıkmıştır.

3 —  ÇALIŞMA

A. Genel Gelişmeler
İstihdam  sorunu 1974 yılında da önemini sürdürm üş ve toplam iş

gücü fazlası oranı 10,7 den 11,7 ye yükselm iştir. Bu artışta  bir sonraki 
bölümde de izah edileceği gibi sanayileşmiş ülke ekonomilerinin içinde 
bulunduğu durgunluk nedeniyle yabancı işçi talebinin düşmesinin de e t
kisi m evcuttur. 1974 yılındaki toplam  işgücü fazlasının 1 milyon 760 bin 
dolaylarına ulaşacağı tahm in edilmektedir. Bu rakam ın 960 bin kişilik kısmı 
tarım  dışı işgücü fazlası, kalan 800 bin kişilik kısmı da tarım da en faal 
mevsimde ölçülen işgücü fazlasıdır.

1974 yılında tarım  kesiminde çalışanların sayısı, 60 bin kişilik bir azal
mayla 8.700 bin kişiye düşm üştür. Tarım dışı sektörlerin  hepsinde istih
dam artışı gözlenmiş ve en yüksek artış hızı % 19,8 oranıyla madencilik 
kesiminde olm uştur (19 sayılı cetvel).

Temmuz 1974 itibariyle yapılan geçici tahm ine göre, 1974 yılında top
lam yurt içi istihdam ın %  62 si tarım , %  12,2 si sanayi, %  3,6 sı inşaat, 
%  5 i ticaret, % 3,8 i ulaştırm a ve %  12,5 i hizm etler kesimine ait bu
lunm aktadır. Kalan %  0,9 un hangi kesim lerde çalıştığı bilinmemektedir.

B. Yurt Dışında Çalışanlar
Batı Avrupa ülkeleri ve özellikle Federal A lm anya’da m evcut dur

gunluk sonucu 1974 yılında yabancı işçi talebinde bir daralm a görülm üştür.
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Buna göre 1973 yılında çalışmak üzere yurt dışına 135.820 işçimiz gitm iş
ken bu sayı 1974 yılında % 85 lik bir azalm a ile 20.211 olmuştur. 1974 yı
lında ülkemizden en fazla işçi talep eden ülke 10.577 kişi ile Fransadır. An
cak Fransa’nın işçi talebi de 1973 yılına göre önemli bir düşme kaydet
m iştir (20 sayılı cetvel).

III. PARA VE KREDİ

1 —  MERKEZ BANKASI

A. Banknot Emisyonu

1973 yılında % 26,3 oranında artm ış olan Merkez Bankası banknot 
emisyonu 1974 yılında 25.332 milyon liradan 32.860 milyon liraya çıkarak 
% 29,7 oranında artm ıştır.

1974 yılında banknot emisyonunun artışındaki en büyük etken M er
kez Bankası kredileridir. Yılın ilk aylarında emisyon artışı bir önceki yı
lın aynı aylarına göre önemli bir farklılık gösterm em iştir. Ancak sonraları 
M erkez Bankası kredilerindeki artış hızlanınca banknot emisyonu da, ön
ceki yılı aşan bir hızla yükselmeye başlam ıştır. Yılın ilk aylarında emisyon 
artış oranının düşük olmasında, ocak ve nisan aylarında mevduat karşılık
larının sürekli bir artış göstermesinin de etkisi olmuştur. Mayıs ayından 
itibaren m evduat karşılıkları, bankalar m evduatındaki değişmeye paralel 
olarak duraklamış ve gerilemiştir. 1974 Mali Yılı Bütçe Kanununun 70 inci 
maddesi hükmünün m art ayından itibaren uygulanm aya başlaması sonucu 
m evduat karşılıklarından Devlet Yatırım Bankasına fon aktarılm asına baş
lanmış ve bu şekildeki kullanışlar temmuz sonuna kadar 5.226 milyon liraya 
ulaşmıştır.

1973 yılı sonunda 25.332 milyon lira olan banknot emisyonu 1974 yı
lında mayıs ayı sonuna kadar % 0,2 oranında (53 milyon lira) a rtarak  
25.385 milyon liraya çıkmıştır. Mayıs ayından itibaren M erkez Bankası 
kredileri artışının hızlanması ve Devlet Yatırım Bankasına fon aktarm ası
nın devam etmesi emisyon artışını da hızlandırmıştır. Mayıs ve ağustos 
aylarını kapsayan dört aylık dönemde emisyon 8.832 milyon lira artarak  
33.807 milyon liraya ulaşmış ve sekiz aylık artış oranı %  33,5 olmuştur. 
Bu son artışta  başlıca etken Merkez Bankası kredileridir. Ayrıca m evduat 
karşılık oranının vadesiz ve bir yıla kadar vadeli m evduatta iki ay için 
%  30 dan %  27 ye indirilmesinin etkisi ile m evduat karşılıklarının tem m uz 
ayından itibaren azalmaya başlaması, Bütçe Kanununun 70 inci maddesi 
uygulaması, Kıbrıs bunalımı nedeniyle likidite ihtiyaçları artm ış olan ban
kaların M erkez Bankası nezdindeki serbest tevdiatlarından bir kısmını 
çekmeleri de emisyonu önemli ölçüde artırm ıştır. Kıbrıs bunalımının yatış
tığı eylül ayında bankalar, M erkez Bankasından sağladıkları kredileri ted 
ricen iade cihetine gittikleri için M erkez Bankası kredileri düşüş kaydet-
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mi§ ve m evduat karşılıkları ile döviz rezervleri azalmaya devam etmiş ol
duğu için banknot emisyonu da azalmıştır. Ekim, kasım ve aralık aylarında 
ise döviz rezervlerindeki azalma hızlanmış, %  3 oranındaki geçici indiri
min sona ermesi nedeniyle m evduat karşılıkları artm aya başlamış olduğu 
için banknot emisyonu kredi artışına rağmen duraklam ış ve gerilemiş, 
böylece 1974 yılının son üç ayında emisyon 219 milyon lira azalarak yıl 
sonunda 32.860 milyon liraya inmiştir.

Banknot emisyonuna etkileri yönünden M erkez Bankası başlıca işlem
lerinin 1974 yılındaki yıllık değişiklikleri şöylece özetlenebilir: 1974 te 
Merkez Bankası kredileri 17.930 milyon lira artm ış ve İktisadi Devlet te 
şekküllerinin çeşitli finansm anlarında kullanılmak üzere M erkez Bankasın
da biriken m evduat karşılıklarından Devlet Yatırım Bankasına 5.934 mil
yon lira aktarılm ıştır. Bu iki işlem banknot emisyonuna 23.864 milyon 
lira tutarında artırıcı etki yapm ıştır (21 ve 22 sayılı cetveller).

Diğer yandan 1974 te döviz rezervleri 6.253 milyon lira azalmış, ban
kaların M erkez Bankası nezdindeki serbest tevdiatları 1.029 milyon lira, 
m evduat karşılıkları 3.645 milyon lira, Bankamız nezdindeki diğer m ev
duat 491 milyon lira ve diğer her türlü  işlemlerin net pasif sonucu 4.918 
milyon lira artm ış ve bu kalem ler banknot emisyonuna topluca 16.336 
milyon lira azaltıcı etki yapmıştır. Bahis konusu artırıcı ve eksiltici etkiler 
sonucu banknot emisyonu 1974 te 7.528 milyon lira artm ıştır.

1971 yılından beri, emisyon artırıcı başlıca etkenlerden biri olan döviz 
rezervleri 1974 yılında 6.253 milyon lira eksilerek emisyonu azaltıcı yönde 
etkilemiştir. Ancak “diğer” hesapların 4.918 milyon liralık azaltıcı etkisi
nin 3.664 milyon lirası da rezervlerle ilgilidir. Diğer pasif hesaplar içinde, 
ödenecek akreditif bedellerini kapsayan kambiyo provizyon hesapları 1974 
te 3.664 milyon lira artarak  banknot emisyonuna aynı m iktarda azaltıcı 
etki yapmıştır. Sonuç olarak, 1974 te emisyon artışı, özellikle Merkez 
Bankası kredilerinden ileri gelmiş, emisyon artışım  frenleyen başlıca etken 
döviz rezervleri azalışı olmuştur. M evduat karşılıkları 1974 yılında da 
emisyon azaltıcı etkisini sürdürm üş ancak m evduat artışının yavaşlamış 
olması, Kıbrıs bunalımı sırasında geçici de olsa iki ay süre ile karşılıkların 
bir kısmının serbest bırakılm ası ve bankaların orta  vadeli kredilerinin te ş
viki amaciyle bu tür kredilere tahsis edilen m evduata uygulanan karşılık 
oranının 29.8.1974 tarihinden geçerli olmak üzere % 5 e indirilmesi m ev
duat karşılıklarının emisyon artışını frenleyici etkisini bir ölçüde azaltm ıştır.

B. Merkez Bankası Kredileri

1973 sonunda 27.886 milyon lira olan Merkez Bankası kredileri, 17.930 
milyon lira (% 64,3) artarak  1974 sonunda 45.816 milyon liraya yükselm iş
tir (23 sayılı cetvel).
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Merkez Bankası kredilerindeki geçmi§ yıllara göre hızlı sayılabilecek 
bu artışın başlıca nedenleri Toprak M ahsulleri Ofisine ve belli başlı ihracat 
ürünlerinin destekleme alımları ile ilgili olarak Tarım Satış Kooperatiflerine 
açılan krediler ile Hazine kısa vadeli avansındaki gelişmelerdir. Bunla
ra  ilaveten temmuz ayı ikinci yarısında başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı da, 
Merkez Bankası kredilerini artırıcı yönde etkilem iştir. Bir yandan tarım  
ürünleri üretiminin geçen yıla göre artış göstermesi ve taban fiyatlarının 
önemli m iktarlarda artırılm ış olması nedenleriyle Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri kredilerinin yükselmesi, diğer yan
dan genel bütçe ödeneklerindeki artışa paralel olarak Hazine kısa vadeli 
avansının artm ası Merkez Bankası kredilerindeki artışı hızlandırmıştır.
1973 te önemli artış göstermiş olan Tarım Satış Kooperatifleri kredileri, 
yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki fiyat artışlarının etkisi ile 1974 te de 
hızlı bir artış kaydetm iştir.

Merkez Bankası kredileri genellikle yılın ilk aylarında mevsimlik e t
kenlerle bir önceki yıl sonu seviyesinde veya altında seyretm ekte, hazi
ran ayından itibaren bu seviyeyi aşmaya yönelmektedir. 1974 yılının ilk 
yarısında ise Bankamız kredileri bu genel durumdan farklı olarak Hazine 
kısa vadeli avansı ile tarım  ve sanayi sektörü kredilerindeki artışların 
etkisi ile yükselmiş ve ilk altı ayda 3.744 milyon lira artarak  haziran ayı 
sonunda 31.630 milyon liraya çıkmıştır; yılın ikinci yarısında ise daha 
çok Toprak M ahsulleri Ofisi ve Tarım Satış Kooperatifleri kredilerindeki 
artışların etkisi ile yükselmiştir. Hububat alınılan haziran ayında başla
mış ve Ofis kredisi bu aydan itibaren yükselmeye başlayarak artış ekim 
ayı sonuna kadar devam etm iştir. Tarım Satış Kooperatifleri kredileri de 
üreticiden alımların başladığı ağustos ayından itibaren yükselmeye baş
lamıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı ise Merkez Bankası kredilerinin temmuz 
ayındaki hızlı artışında etkili olmuştur. 20 temmuz tarihinde Barış H are
kâtının başlam asından sonra ortaya çıkan m evduat çekilişleri bankala
rın Merkez Bankasına m üracaatlarını artırm ış, Bankamız da gerekli ko
laylığı sağlamıştır. Kıbrıs bunalımının etkisi ağustos sonlarında kaybol
m aya başlamış, Hazine kısa vadeli avansıyla bankalara açılan kredilerde 
inişler görülmüş, Toprak Mahsulleri Ofisi kredisindeki artış yavaşlamış 
ve bu nedenlerle Bankamız kredileri ağustos ayında bir duraklam a arzet- 
miştir. Diğer yandan bankalar Merkez Bankasından sağlamış oldukları ek 
imkanları tasfiye etmeye devam etttikleri için Merkez Bankası kredileri 
eylül ayında gerilemiştir. Ekim, kasım  ve aralık aylarında ise Bankamız 
kredileri Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin, desteklem e alımları ile 
ilgili olarak tahsis edilmiş bulunan kredileri artan  ölçüde kullanmaları ne
deni ile hızlı bir artış göstermiş ve tüm krediler yılın ikinci yarısında 
14.186 milyon lira artm ıştır. Aralık ayındaki artışta  Hazine kısa vadeli 
avansının etkisi de önemlidir.
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Görüldüğü gibi 1974 yılında M erkez Bankası kredileri hızlı bir artış 
gösterm iştir. 17.930 milyon liralık artışın  11.957 milyon lirası (% 66,7) çe
şitli tarım  ürünlerinin desteklem e alımlarının finansm anında kullanılmış, 
4.640 milyon lirası (%  25,9) Hâzineye Bankamız Kanununun 50 inci m ad
desi hükmü gereğince kısa vadeli avans olarak verilmiş, geri kalan 1.333 
milyon lira (% 7,4) ise çeşitli faaliyet alanlarına bankalar aracılığı ile kul
landırılmıştır.

1974 sonu itibariyle 45.816 milyon lira olan M erkez Bankası kredile
rinin 22.195 milyon lirası (%  48,4) Toprak M ahsulleri Ofisi, Tarım Satış 
Kooperatifleri, Tekel İdaresi, Şeker Şirketi ve Süm erbank’a çeşitli tarım  
ürünleri desteklem e alımlarında kullanılm ak üzere; 12.484 milyon lirası 
(%  27,3) Hâzineye kısa vadeli avans olarak; geri kalan 11.137 milyon 
lirası ise (% 24,3) diğer faaliyet alanlarının finansmanı için verilmiştir.

Merkez Bankası kredileri içinde önemli bir yer tu tan  Hazine kısa 
vadeli avansı 1974 te 4.640 milyon lira (%  59,2) a rta rak  12.484 milyon 
liraya yükselm iştir. Hazine kısa vadeli avansındaki artış büyük ölçüde
1974 mali yılı genel bütçe ödeneklerinin %  32,8 oranında artm ış olması 
ile ilgilidir. Bu avansın limiti 1211 Sayılı Bankamız Kanununun 50 inci 
maddesi hükmü gereğince cari yıl genel bütçe ödenekleri toplamının %  15 i 
ile sınırlıdır.

Merkez Bankası Tekel İdaresine, tü tün  kam panyalarının desteklen
mesinde kullanılm ak üzere Hazine kefaletli bonolarının iskontosunu te- 
minen kredi tahsis etm ektedir. Bu kredi dahilinde kullanılmış olan m iktar
1973 yılı sonunda 2.259 milyon lira iken 1974 yılında önemli olmayan 
bazı dalgalanm alar gösterdikten sonra yıl sonunda 2.270 milyon liraya yük
selmiştir.

Toprak M ahsulleri Ofisine, hububat alım larında kullanılm ak üzere 
açılan krediler, 1974 yılında M erkez Bankası kredileri artışını etkileyen 
başlıca nedenlerden biridir. 1974 yılında hububat üretim i (1973 te  15,6 
milyon ton, 1974 te  17 milyon ton), buna paralel olarak da adı geçen Ofi
sin alımları önemli artış gösterm iştir. Toprak M ahsulleri Ofisi 1973 yılı 
kam panyasında aralık ayı sonuna kadar 537.661 ton alımda bulunmuş 
ve 36.796 ton pirinç ithal etmişti. Bu yıl ise yine aralık sonuna kadar, 1974 
yılı kampanyasında, yurtiçinde 815.686 ton alımda bulunmuş, ayrıca 
622.536 ton buğday ithal etm iştir. 1974 yılında uygulanan hububat fiyatları
nın yüksekliği de Ofis kredisinin artm asında etkili olmuştur. Toprak M ah
sulleri Ofisinin Hazine kefaletli bonolarının iskontosu 1974 yılında, nisan 
ayındaki %  2,9 azalma hariç, ekim sonuna kadar sürekli artarak  ekim ayı 
sonunda en yüksek seviyesi olan 7.300 milyon liraya çıkmıştır. İç alım- 
ların sona ermesi ile bu krediler yılın son iki ayında 600 milyon lira azal
mış ve yıl sonu bakiyesi 6.700 milyon lira olmuştur. Bu suretle 1974 - 1975 
kam panyası için tahsis edilmiş bulunan krediden kullanılan m iktarla b ir
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likte 1974 yılı içinde Toprak M ahsulleri Ofisinin kredisi 4.000 milyon lira 
(%  148,1) artm ış olmaktadır.

Şeker Şirketine Bankamız, biri sınai diğeri tarım sal olmak üzere iki 
tür kredi açm aktadır. 1973 sonunda toplam  Şeker Şirketi kredileri 695 
milyon lirası sınai ve 34 milyon lirası tarım sal olmak üzere 729 milyon lira 
idi. 1974 te tarımsal kredi değişiklik göstermemiş, sınai kredi ise mevsim
lik bir dalgalanma göstererek nisan sonuna kadar yükseldikten sonra m a
yıs ayından itibaren azalmış ve yıl sonunda 942 milyon lira olmuştur. Böy- 
lece 1974 te Şeker Şirketi kredileri 247 miiyon lira (% 33,9) artış göster
miştir.

Merkez Bankasının Tarım Satış Kooperatiflerine açtığı kredilerde 1972 
yılında başlamış olan hızlı artış 1974 yılında da devam etmiştir. Çeşitli 
ihraç ürünlerimizin destekleme alımiarı ve ihracatı ile ilgili olarak açılan 
bu krediler temmuz ayı sonuna kadar mevsimlik bir gerileme gösterdikten 
sonra, ağustos ayından itibaren hızla yükselmeye başlamış ve 1974 yılının 
son beş ayında 8.481 milyon lira artarak  yıl sonunda 11.155 milyon liraya 
çıkmıştır. Tarım Satış Kooperatifleri kredileri, 1973 sonu seviyesi 3.855 
milyon lira olduğu nazara alınırsa 1974 te 7.300 milyon lira (% 189,4) 
artm ış olmaktadır.

Süm erbank’a pamuk alımlarmda kullanılm ak üzere açılan krediler,
1974 te 695 milyon liradan 1.094 milyon liraya yükselerek 399 milyon 
lira (% 57,4) artm ıştır.

Merkez Bankasının tarım  kredileri, Z iraat Bankası aracılığı ile Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin kullandığı krediler ile bölgesel bankalarca tarım  
üreticilerinin reeskonta getirilen senetlerini ve üreticiyi güçlendirme kre
dilerini kapsam aktadır. 1971 ve 1972 yıllarındaki gerilemelerden sonra
1973 sonunda % 27,2 oranında artm ış olan bu kredilerdeki gelişme biraz 
yavaşlamakla beraber 1974 te de devam etmiştir. Tarım kredileri 1974 
yılında 2.501 milyon liradan 2.949 milyon liraya çıkarak 448 milyon lira 
(% 17,9) artm ıştır. Bu artışın 444 milyon lirası Tarım Kredi Kooperatif
leri, 4 milyon lirası üreticiyi güçlendirme kredilerinde olmuştur.

Bankamızın tarım  sektörü ile ilgili kredileri yukarıda belirtilen tarım  
kredilerinden ibaret değildir. Tarım sektörü ile ilgili bütün kredileri kap
sayan özel bir ayırım yapılırsa Merkez Bankası kredilerinin büyük bir ço
ğunluğunun, GSMH içindeki payı halen en yüksek bulunan tarım  sektö
rünün çeşitli safhalariyle ilgili olduğu görülür. Yukarıda belirtilen ve doğ
rudan doğruya üretim e dönük tarım  kredileri dışında kalan ve tanm  ürün
lerinin desteklenmesi, satmalmması, işlenmesi ve ihracatı ile ilgili olan 
diğer krediler de nazara alınırsa 1974 sonunda Bankamız toplam kredile
rinin 26.044 milyon lirasını (% 56,8) tarım  sektörü ile ilgili kredilerin teşkil 
ettiği m üşahede olunur. 1974 te M erkez Bankası kredilerinde görülen
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17.930 milyon liralık artışın da 12.262 milyon lirası (%  68,4) bu tü r kre
dilere aittir.

Tarım sektörü ile ilgili kredilerim izde 1974 te izlenen önemli artış
lar, tarım  üretiminin ve tarım sal ürün fiyatlarının büyük artış göstermesi 
ve bu tü r kredilerin çoğunluğunu sağlam akta olan Z iraat Bankası olanak
larının yetersiz kalması nedenleriyle adı geçen Bankanın Bankamız kay
naklarıyla desteklenm esi zorunluluğundan ileri gelmiştir.

Merkez Bankasının orta vadeli sanayi kredileri dışındaki çeşitli sa
nayi kredileri 1974 te  1.204 milyon liradan 1.534 milyon liraya çıkarak 
330 milyon lira (% 27,4) artm ıştır. Bu tü r kredilerdeki artışın 276 milyon 
lirası normal sanayi kredilerinde, 130 milyon lirası sanayicilerin belgeli 
ihracat kredilerinde olmuştur.

M erkez Bankasının ihracat alanı ile ilgili kredileri 1.841 milyon lira
dan 1.119 milyon liraya inmiştir. Bu krediler hazırlık ve satış dönemle
rinde, ihracat işlemlerini finanse eden krediler ile tü tün finansman kredi
lerinden oluşm aktadır. Yıl içinde m uhtelif dalgalanm alar gösteren bu tür 
kredilerden ihracat satış ve hazırlık kredileri 1973 ve 1974 yıl sonları 
itibariyle 837 milyon liradan 451 milyon liraya ve tü tün finansman kredisi 
1.004 milyon liradan 668 milyon liraya inmiştir.

Küçük sanatkâr ve esnafın kredi ihtiyacının karşılanm asında kulla
nılm ak üzere T. Halk Bankasına tahsis edilmiş bulunan reeskont kredisinin 
borç bakiyeleri 1973 te  421 milyon lira, 1974 te 341 milyon liradır. M er
kez Bankasının bu amaçla T. Halk Bankasına açtığı kredilerde son yıl
larda izlenen duraklam a ve gerileme, Halk Bankasının kendi kaynakların
daki artışlar nedeniyle Bankamız reeskontuna daha az m üracaat etm esin
den ileri gelmiştir. Aşağıda ilgili bölümde de açıklandığı gibi Halk Banka
sının bu sektöre açtığı krediler 1974 yılında 561 milyon lira artm ıştır.

1211 sayılı Bankamız Kanununun yürürlüğe girm esinden sonra uygu
lamaya konulan ve 1970 - 1971 yıllarında alınmış olan tedbirlerle 1973 te 
hızlı bir gelişme gösterm iş bulunan M erkez Bankası orta vadeli kredile
rinin artış hızı 1974 te  yavaşlam ıştır. Orta vadeli kredilerimizin artışın 
daki yavaşlam anın nedeni bu tü r kredilerin özellikle 1973 de normalin 
üstünde bir artış göstererek Bankamız Kanunu ile belirlenmiş limite yak
laşmış olmasıdır. Bu durum karşısında, bankaların kendi kaynaklarını da 
orta vadeli kredilere tahsis etmesini sağlam ak üzere orta vadeli kredilerin 
tahsis şartlarında Bankamızca bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişik
likler sonucu M erkez Bankasının projelerin finansm anına katkı payı belirli 
ölçüde düşm üştür. Ancak 1974 te bankaların, kaynak artışlarının yavaş
lamış olması nedeniyle orta vadeli projelere katılm a imkanı azaldığı için 
M erkez Bankasına m üracaatları da yavaşlam ıştır. Bu nedenlerle 1972 yı
lında % 235,1, 1973 yılında % 462,9 oranlarında artm ış olan orta vadeli 
kredilerimiz 1974 te ancak % 27,4 lük bir artış gösterm iştir.
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M erkez Bankası 1974 sonu itibariyle bankalara 4.249 milyon lira tu 
tarında orta vadeli reeskont m utabakatı vermiş; bankalar bu m utabakata 
dayanarak reeskonta 3.990 milyon liralık senet getirm iştir. Bu senetlerle 
ilgili borç bakiyesi tu tarı ise 3.556 milyon liradır. Böylece 1973 sonunda 
2.792 milyon lira olan Merkez Bankası orta vadeli kredileri borç bakiyesi, 
yıl içinde 764 milyon lira (% 27,4) artarak  1974 sonunda 3.556 milyon 
liraya çıkmıştır.

Orta vadeli kredilerin teşviki ve bankaların açtıkları o rta  vadeli k re
dilerde kendi kaynaklarını daha fazla kullanmalarını sağlam ak amaciyle,
1974 te de bazı ek tedbirler alınmıştır. Bu meyanda 7/8809 sayılı faiz 
kararnam esine ek olarak 26.8.1974 tarihinde yayınlanan Merkez Bankası 
Banka Meclisi Kararı ile bankaların belirli sektörlere orta vadeli kredi 
olarak tahsis edecekleri vadeli ve vadesiz m evduatlarına uygulanan karşı
lık oranı % 20 den % 5 e indirilmiştir.

Belirttiğimiz bu şartlar altında 1974 te M erkez Bankasının orta va
deli kredi uygulaması kapsamına giren 22 bankanın aralık sonu itibariyle 
açtıkları orta vadeli krediler geçici verilere göre 7.565 milyon liraya yük
selmiştir. Bu 7.565 milyon liralık orta vadeli kredinin 6.996 milyon lirası 
sanayi sektörüne, 253 milyon lirası madenciliğe, 141 milyon lirası gemi 
inşasına ve gemi inşaa tesislerine, 89 milyon lirası hariçten gemi ve uçak 
satın alan kuruluşlara ve 86 milyon lirası turizm  sektörüne açılmıştır. Bu 
bankaların toplam orta vadeli kredilerinin 5.328 milyon lirası yatırım , 694 
milyon lirası tevsii, 48 milyon lirası modernleştirme, 1.058 milyon lirası 
da işletme kredisidir. Bu kredilerin 437 milyon lirası ise bu amaçlarla kul
lanılmak üzere ortak bankalarca Smai Yatırım ve Kredi Bankasına ve
rilmiştir.

Merkez Bankasının ticaret alanına bankalar aracılığı ile açtığı kre
diler normal ticarî senet reeskontları ile tahvil üzerine avansları kapsa
m aktadır. Bu krediler 1974 yılında 810 milyon liradan 1.430 milyon li
raya çıkarak 620 milyon lira artm ıştır. Artış ticarî senet reeskontlarının 
695 milyon lira artm ası ile tahvil üzerine avansların 75 milyon lira azal
masının sonucudur.

Tedricen tasfiyeye tabi tutulan bankaların tasfiyelerinde kullanılmak 
üzere Bankalar Tasfiye Fonu’na 1974 yılında yeni kredi açılmamış, bu 
Fonda biriken paralarla Merkez Bankasının daha önce Fon’a açmış olduğu 
kredilerin ödenmesine devam edilmiştir; bu surette  1973 yılı sonunda 235 
milyon lira olan bu kredilerin bakiyesi 1974 sonunda 208 milyon liraya 
inmiştir.

C. Altın ve Döviz Durumu

1973 sonunda 110.972 kg. olan M erkez Bankası toplam  altın mevcudu
1974 yılında Hazine adına satm  alınmış olan m eskûk ve düşük ayarlı al



tınlar nedeniyle 1974 yılı sonunda 111.024 kg. a çıkmıştır. Bu altınların 
107.821 kg. ı uluslararası ayarlı ve 3.203 kg. ı sikke ve düşük ayarlı olup 
tam amı serbesttir (24 sayılı cetvel).

Merkez Bankası altın ve döviz rezervleri 1973 sonunda 28.556 milyon 
lira iken 1974 yılında 6.253 milyon lira azalarak 22.303 milyon liraya in
m iştir (26 sayılı cetvel). Altın ve döviz m evcutları A.B.D. doları ile ifade 
edildiği takdirde 1974 sonu itibariyle 147 milyon dolarlık altına 1.473 
milyon dolarlık konvertibl döviz mevcudu eklenir ve bunların toplamından
11 milyon dolar tutarındaki konvertibl döviz alacaklıları düşülürse, döviz 
rezervlerinin 1.609 milyon dolar olduğu görülür (25 sayılı cetvel).

Altın ve döviz rezervlerindeki azalmanın nedenleri ödemeler dengesi 
ile ilgili bölümde, bu değişmelerin emisyon üzerindeki etkisi ise banknot 
emisyonu ile ilgili bölümde incelenmiştir.

D. Mevduat ve Diğer İşlemler

1973 yılı sonunda 20.955 milyon lira olan Bankamız nezdindeki top 
lam m evduat 1974 yılı içinde 5.165 milyon lira (% 24,6) artm ış ve yıl 
sonunda 26.120 milyon liraya yükselm iştir (28 sayılı cetvel).

M erkez Bankası nezdindeki mevduat, kaydi para, m evduat karşılık
ları, bankalar serbest tevdiatı ve diğer m evduat şeklinde ayrılabilir.

M erkez Bankasındaki kaydi para 1973 yılı sonunda 742 milyon lira 
iken yıl içinde 690 milyon lira artarak  1.432 milyon liraya çıkmıştır. Artış 
başlıca bu m evduat içinde gösterilen Petrol A raştırm a ve Düzenleme Fonu 
ve MEYAK kesenekleri ile ilgilidir.

M erkez Bankasındaki m evduatın büyük kısmını m evduat karşılıkları 
ile bankaların serbest tevdiatı teşkil etm ektedir. Bankaların Merkez Ban
kasında biriken m evduat karşılıkları 1973 yılı sonunda 16.275 milyon lira 
idi. Yıl içinde 3.645 milyon lira (% 22,4) artarak  yıl sonunda 19.920 milyon 
liraya yükselm iştir. 1974 yılında bankalardaki m evduata uygulanan m un
zam karşılık genel hadleri değişiklik göstermemiş; ancak 26.8.1974 tarih  ve 
7/8809 sayılı Kararnam e ile vadesiz m evduatla ilgili karşılık oranı, ban
kaların Kıbrıs bunalımı nedeniyle karşılaştıkları likidite sıkıntısı nazara 
alınarak iki aya m ünhasır olmak üzere %  3 oranında düşürülm ek suretiyle 
%  27 ye indirilmiştir. Ayrıca yine bu kararnam e ile bankaların orta vadeli 
kredilere tahsis ettikleri m evduatlarına uygulanan karşılık oranı da %  20 
den %  5 e indirilmiştir.

T
Bankaların 1973 sonunda 2.276 milyon lira olan M erkez Bankasındaki 

serbest tevdiatı 1974 te 1.029 milyon lira artarak  3.306 milyon liraya çık
mış ve para hacmine 1.029 milyon liralık azaltıcı etki yapmıştır.
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Genel ve katm a bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer 
resmî kuruluşların Bankamız nezdindeki resmî tevdiatı 1973 sonunda 
1.424 milyon lira iken 1974 sonunda 1.210 milyon liraya inerek 214 milyon 
lira azalmıştır. Uluslararası kuruluşlar ve dış yardım  karşılıkları hesabı
1973 sonunda 30 milyon lira, 1974 yılı sonunda 28 milyon liradır. Bunlar 
dışında kalan diğer mevduat ise 1974 yılında 17 milyon lira artarak  207 
milyon liradan 224 milyon liraya çıkmıştır.

A ktifte altın ve döviz rezervleri ile krediler dışında ve pasifte bank
notlar ve mevduat dışında kalan kalemler “diğer işlemler” olarak nazara 
alınmıştır.

Ufak para kasası, tahviller cüzdanı, itfaya tabi hesaplar, m evduat 
karşılıklarından sağlanan finansmanlar, sikke ve düşük ayarlı altınlar, kon- 
vertibl olmayan borçlu döviz hesaplan ve diğer aktif hesapların toplam ın
da 1974 sonunda, 1973 sonuna kıyasla, 5.837 milyon liralık artış m eydana 
gelmiştir. Bu artış tam amen m evduat karşılıklarından sağlanan finans
m anlarla ilgilidir; diğer hesaplarda meydana gelen daha önemsiz değişik
likler birbirlerini karşılam ıştır. 1974 yılı Bütçe Kanununun 70 inci maddesi 
ile Maliye Bakanı, Merkez Bankasında biriken m evduat karşılıklarının %  50 
sine kadar olan miktarını, kamu İktisadî teşebbüslerinin yatırım  ve finans
man program ına göre yapacakları yatırım ların finansmanı ile işletme k re
disi ihtiyaçlarım  sağlam ak amacı ile kurulacak özel fona aktarm aya y e t
kili kılınmıştır. Aynı maddeye göre Devlet Yatırım Bankası nezdinde te 
sis edilmiş bulunan fonun ikraz ve istikraz şartları Maliye Bakanı ta ra 
fından saptanm ış ve bu fon Maliye Bakanlığı tarafından idare olunmuştur. 
Maliye Bakanlığı özel fona 1974 te 5.934 milyon lira tutarında aktarm a 
yapmıştır.

Diğer pasif hesaplar, ithalat tem inatlarını, serm aye hesaplarını ve 
alacaklı döviz hesapları ile sair pasif hesapları kapsam aktadır. Bu pasif 
hesapların toplamı 1974 te 4.821 milyon lira artm ıştır. Bu hesapların
1973 sonu seviyesi 23.340 milyon lira, 1974 sonu seviyesi 28.161 milyon 
liradır. İthalat depozitoları 1974 te 1.227 milyon liradan 978 milyon liraya 
inerek 249 milyon lira azalmış, serm aye hesapları ise 1.304 milyon lira 
artm ıştır. Bunlar dışında kalan pasif hesaplar 1974 yılında 3.766 milyon 
liralık artış gösterm iştir.

2 — BANKALAR

A. Toplu Bakış

Bu raporun baskıya verildiği ana kadar bazı bankalar 1974 te bilan
çolarını tam am layarak Bankamıza göndermemiş oldukları için ancak baş
lıca işlemleri konusunda geçici ve yaklaşık bilgiler sağlanabilmiştir. Bu 
nedenle bankaların başlıca işlemleri yıl sonu geçici verilerine göre ve
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diğer işlemleri yıllık gelişmelerin eğilimini belirli ölçüde aksettiren ekim 
ayı kesin verilerine dayanarak incelenebilmiştir.

1974 te  bankaların hem kaynak, hem kredi artışları, geçen yıla göre 
yavaşlam ıştır. Bankaların M erkez Bankası reeskont ve avansları ile mev
duattan  oluşan başlıca kaynağı 1973 yılında % 37, 1974 yılında %  28,7 
oranlarında artm ıştır. Banka kredileri artış oranları ise 1973 yılında % 34,1,
1974 yılında % 28,3 tür. Ancak, bankaların kaynak sorununun 1974 te, ön
ceki yıla göre, önem kazandığı söylenemez. 1974 te m evduat karşılıkları a r
tışı da belirli bir şekilde yavaşlam ıştır. Ayrıca, bankaların geçen yıl 203 mil
yon lira artm ış olan ankesleri 1974 te 3.829 milyon lira artarak  yıl sonun
da 11.124 milyon liraya çıkmıştır. Ankeslerdeki bu artış da bankaların 
kaynak yönünden 1974 te daha sıkışık durum da olmadıklarını kanıtla
maktadır.

Banka kaynakları arasında en önemli yeri 1974 yılında da m evduat 
işgal etm iştir. Ancak M erkez Bankası reeskont ve avansları artış hızı
1974 te de m evduat artış hızından yüksek olduğu için m evduatın toplam 
banka kaynakları içindeki payı düşerken, M erkez Bankası reeskont ve 
avanslarının payı bu yıl da yükselm iştir. 1973 yılında % 27,6 oranında 
artm ış olan toplam  m evduatın 1974 yılı artış oranı % 22,5 tir. M erkez Ban
kasının bankalara sağladığı reeskont ve avansları ise 1973 yılında %  135,6,
1974 yılında %  64,2 oranlarında artm ıştır.

Bankaların, ayrıntıları cetvellerimizde yer almamış olan kaynakları
1974 te toplam  olarak yükselm iştir. Yurtdışm daki bankaların bankaları
mıza dövize çevrilebilir m evduat şeklinde yatırdıkları paralar 1974 yılında
1.200 milyon lira dolayında azalmıştır. Buna karşılık bankalar Devlet Ya
tırım  Bankasından ve çoğunluğu Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının y u rt
dışı bankalardan ve yurtdışı teşebbüslerden sağladığı fonlardan 1974 te 
yaklaşık olarak 1.300 milyon liralık kaynak sağlamışlardır.

1974 te bankaların başlıca kaynaklarında m eydana gelmiş olan değişik
lik şöyledir : Bankaların toplam kaynakları 100 kabul edilirse 1973 yılında 
bunun 75 ini mevduat, 13 ünü M erkez Bankası reeskont ve avansı ve 12 
sini geri kalan kaynaklar teşkil etmekteydi. 1974 yılında ise m evduatın 
payı 72 ye inerken M erkez Bankası reeskont ve avansının payı 17 ye yük
selmiş, diğerlerinin payı İ l e  inmiştir.

Ekim ayı kesin istatistiklerine göre bankaların taahhütleri 1974 yılı
nın on ayında 1.199 milyon lira artış gösterm iştir. Bankaların Devlet Ya
tırım Bankasına olan taahhütleri 827 milyon lira, yurtdışı ve yurtiçi taahhü t
leri 155 milyon lira ve diğer taahhütleri topluca 217 milyon lira artm ıştır. 
Yurtiçi ve yurtdışı taahhütler kalemindeki artış çoğunlukla T. Sınai K al
kınma Bankasının yurtdışı kaynaklarındaki gelişme ile ilgilidir. Bankala
rın tedavüldeki tahvilleri 1974 te 23 milyon lira artm ıştır. Geçici ve yak
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laşık 1974 sonu verilerine göre 1974 yılında bankaların başlıca kaynak
larında meydana gelmiş olan 29.271 milyon liralık artışı bankalar kasa 
m evcutlarını, M erkez Bankası nezdindeki serbest tevdiatlarını, tahvil ve 
iştiraklerini ve özellikle kredilerini artırm akta kullanmışlardır. Kaynak 
artışının bir kısmı da m evduat karşılıklarına tahsis edilmiştir.

Bankaların toplam  kaynak kullanımı 100 kabul edilirse 1974 yılında 
toplam kullanım içinde emre hazır değerlerin payı 6,8 den 8,2 ye, kredi
lerin payı 70,2 den 70,7 ye yükselmiş, m evduat karşılıklarının payı 16,5 
ten 15,6 ya ve tahvil ve iştiraklerin payı 6,5 ten 5,5 e inmiştir.

Bankaların 1973 sonunda 7.295 milyon lira olan ankesleri 1974 so
nunda 11.124 milyon liraya çıkmıştır. 3.829 milyon liralık bu artış bank
not ve ufaklık paranın 2.800 milyon lira ve Bankamız nezdindeki serbest 
tevdiatın 1.029 milyon lira artm asının sonucudur.

M evduat karşılıkları 1974 te 3.645 milyon lira artarak  21.307 milyon 
liraya çıkmıştır; artış oranı 1973 te % 32,2, 1974 yılında % 20,6 dır. Mev
duat karşılıkları artış oranının 1974 te yavaşlamasının nedeni, yukarıda 
M erkez Bankası bölümünde ayrıntılı olarak incelendiği gibi karşılık oran
larında yapılan değişiklikler ile m evduat artışının 1974 yılında yavaşla
mış olmasıdır.

1973 te % 34,1 oranında artarak  75.068 milyon liraya çıkmış olan 
banka kredileri 1974 te % 28,3 oranında artarak  yıl sonunda 96.308 mil
yon liraya yükselmiştir. Banka kredilerindeki gelişmeler ileride ilgili bö
lümde ayrıntılı olarak incelenmiştir.

1974 yılı geçici verilerine göre bankaların tahviller ve iştirakleri 557 
milyon lira artm ıştır. Artış, iştiraklerin 824 milyon iira artm asına karşı
lık tahviller cüzdanının 267 milyon lira azalmasının sonucudur.

1974 yılında Türkiye’de M erkez Bankası ve Devlet Yatırım Bankası 
dışında 42 banka faaliyette bulunm uştur. Bu 42 bankanın 11 i özel kanun
la ve 31 i genel hüküm ler çerçevesinde kurulm uştur. B ankalann 1973 
sonunda 4.009 olan şube sayısı 1974 sonunda 4.324 e yükselmiştir. 1974 
yılında açılan 315 şubeden 64 ü özel kanunlarla kurulm uş bankalara, 251 i 
diğer bankalara aittir. Özel kanunlarla kurulm uş bankaların şube sayısı 
1974 sonunda 1.679 a, genel hüküm ler çerçevesinde kurulm uş bankaların 
şube sayısı ise 2.645 e yükselmiştir.

B. Kullanım

a) Krediler

Geçici ve yaklaşık yıl sonu verilerine göre toplam banka kredileri 
1974 yılında, geçen yıla göre daha yavaş artm ıştır. 1973 te  % 34,1 ora
nında artarak  75.068 milyon liraya yükselmiş olan banka kredileri 1974
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te 96.308 milyon liraya çıkarak %  28,3 oranında artm ıştır (29 ve 30 sayı
lı cetveller).

Banka kredileri, daha önceki yıllarda olduğu gibi 1974 yılında da 
ocak ayında mevsimlik bir gerileme göstermiş, daha sonra sürekli bir şe
kilde a rta rak  haziran ayı sonunda 78.176 milyon liraya çıkmıştır. 1973 
yılı ile karşılaştırılınca altı aylık artış hızının 1974 te düştüğü görülür; 
altı aylık artış oranları 1973 te  %  10,5, 1974 te % 4,1 dir. Kıbrıs bunalımı 
nedeniyle bazı gerilem eler olmasına rağm en banka kredileri, yılın ikinci 
yarısında, geçen yılın aynı dönemini de aşan hızlı bir artış gösterm iştir. 
Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle m evduat çekilişleri başlayınca bankalar 
kredilerinde kısıntı yapm ışlar ve banka kredileri tem m uz ayında 459 mil
yon lira, ağustos ayında 859 milyon lira azalmıştır. Bunalım sırasında 
Merkez Bankasının finansm an konusunda sağlamış olduğu kolaylığa rağ 
men bankaların, M erkez Bankasından sağladıkları ek kaynakların bir kıs
mını m evduat çekilişlerinde kullandıkları, bir kısm ını ise yeni çekilişler 
olması ihtimaline karşı yedek olarak bulundurm ak gereğini duydukları 
için, kredilerini artırm adıkları görülm üştür. Ancak yılın son dört ayında 
banka kredileri, m evduat artışının hızlanmasının da etkisi ile, geçen yılın 
aynı aylarına göre daha hızlı artm ış ve fark büyük ölçüde kapanmıştır.

Banka kredileri cari istatistik  verilere göre ihtisas kredileri ve genel 
krediler diye adlandırabileceğimiz iki büyük gruba ayrılm aktadır. Bu da
ğılım ekonomik faaliyet kesim lerine göre yapılmış bir ayırım değildir. İh
tisas kredileri grubu T. Sınai Kalkınma Bankası ile Sınai Yatırım ve Kredi 
Bankasının orta ve uzun vadeli kredilerini, T. C. Z iraat Bankasının tarım  
kredilerini, T. Halk Bankasının küçük sanat ve esnaf kredilerini ve gayri
menkul ipoteği karşılığında kredi açma yetkisine sahip beş bankanın ipo
tek karşılığı kredilerini kapsam aktadır. Genel krediler grubu yukarıda 
belirtilen ihtisas bankalariyle diğer bankaların ticarî kredilerini, yani se
netler cüzdanı, borçlu cari hesap ve avans şeklinde hemen bütün diğer 
ekonomik faaliyet kesim lerine açtıkları kredileri içine alm aktadır. 1974 
sonu itibariyle banka kredilerinin kesimlere ve ekonomik faaliyet kolla
rına dağılımını gösteren istatistikler henüz tam am lanm am ış olduğu için 
banka kredilerinin geçici 1974 yılı gelişmeleri ihtisas kredileri ve genel 
krediler ayırımına göre incelenecektir.

Banka kredilerinin 1974 sonu toplamı 100 kabul edilirse ihtisas kre
dilerinin toplam kredilerdeki payı 37,1 dir. 1973 yılı sonunda bu pay 31,5 
idi. 1974 yılında banka kredilerinin yapısında m eydana gelmiş olan bu de
ğişiklik ihtisas kredileri artış oranının genel kredilerin artış oranından 
yüksek olmasından ileri gelmiştir. 1974 yılında ihtisas kredileri % 51,2 ora
nında artarken  genel krediler % 17,8 oranında artm ıştır. 1974 yılında ta 
rım kredileri çok hızlı bir artış gösterdiği için bu kredilerin ihtisas kre
dileri içindeki payı %  60,3 ten %  69,8 e yükselmiş, sanayi kredilerinin
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payı % 15,9 dan % 11,9 a, ipotek kargılığı kredilerin payı % 15,5 ten % 11,2 
ye, küçük sanat ve esnaf kredilerinin payı da % 8,3 ten % 7,1 e inmiştir.

Sanayi bankalarının açmış olduğu krediler 1974 te 500 milyon lira 
(%13,3) artarak  3.763 milyon liradan 4.263 milyon liraya çıkmıştır. Bu 
artışın 362 milyon lirası T. Sınai Kalkınma Bankasının açtığı kredilerde, 
138 milyon lirası Sınai Yatırım ve Kredi Bankasının açtığı kredilerde 
olmuştur.

T. Halk Bankasınca açılm akta olan küçük sanat ve esnaf kredileri
1973 sonunda 1.972 milyon lira, 1974 yılı sonunda ise % 28,4 fazlasiyle 
2.533 milyon liradır.

Tarım kredileri 1974 te en hızlı artan  kredi türüdür. Bu krediler 
%  75,0 oranında artarak  14.267 milyon liradan 24.965 milyon liraya çık
mıştır. 24,965 milyon liralık toplam tarım  kredilerinin 2.918 milyon lira
sı Tarım Kredi Kooperatiflerine, 14.908 milyon lirası Tarım Satış Koope
ratiflerine aittir. Doğrudan doğruya üreticiye açılan krediler ise 7.139 
milyon liradır.

İpotek karşılığı açılan krediler 1973 sonunda 3.651 milyon lira iken
1974 sonunda 3.991 milyon liraya çıkmıştır. Bu kredilerin 2.009 milyon 
lirası konut inşaat kredisi, 1.069 milyon lirası afetler için açılan kredi, 311 
milyon lirası turizm  kredisi ve 602 milyon lirası ticari nitelikte kredidir.

Yukarıda kısaca belirtmiş olduğumuz gibi, genel krediler bankaların 
borçlu cari hesap ile avans ve senet iskontosu şeklinde hemen bütün faali
yet kesimlerine açtıkları kredileri kapsam aktadır. Bu krediler bankalarda
ki kredi işlemlerinin şekli nedeniyle ticarî nitelik gösterm ektedirler. Bu 
tür krediler 1973 sonunda 51.415 milyon lira iken 1974 yılı sonunda 60.556 
milyon liraya çıkmıştır. 1973 sonuna göre artış oranı %  17,8 dir. 1974 so
nu itibariyle banka kredilerinin kesimlere ve ekonomik faaliyet kollarına 
göre dağılımını gösteren istatistikler henüz tam amlanmamıştır. İkişer ay
lık dönemler itibariyle hazırlanan bu istatistikler ekim ayı sonu itibariyle
dir. Ekim sonu verilerine göre 55.385 milyon lira olan genel kredilerin 
toplam banka kredileri içindeki payı %  64,9 dur. Genel krediler toplamını
100 kabul edersek 35,2 si sanayi ve madencilik, 1,7 si tarım , 8 i konut ve 
bayındırlık, 24,9 u dağıtım sektörü ve 30,2 si sektörlere dağıtılamayan k re
didir. Genel ve Katma Bütçeli İdareleri kapsayan kamu mali sektörüne 
açılan kredilerin payı ihmal edilecek kadar küçüktür.

Kesimlere ve ekonomik faaliyet kollarına göre dağıtılmış genel k re
dilere ihtisas kredisi şeklinde verilmiş olanlar da eklenince toplam banka 
kredilerinin kesimlere dağılımı istatistikleri elde edilmektedir. Bu esasa 
göre banka kredilerinin kesimler açısından dağılımını ekim sonu itibariyle 
inceleyelim (31 ve 32 sayılı cetveller).
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1974 yılı ekim ayı sonunda 85.326 milyon liralık toplam  banka kredi
lerinin % 42 si üretim, % 8,6 sı konut ve bayındırlık, %  29,2 si dağıtım 
kesimlerine ve % 20,2 si istatistik  açıdan kesimleri belirlenemeyen kredi
lere aittir.

1974 yılı ekim ayında 35.867 milyon lira olan üretim  sektörü kredi
leri toplam banka kredilerinin 1973 yılı ekim ayında %  44,2 sini, 1974 yılı 
ekim ayında ise %  42 sini teşkil etm iştir. Üretim  sektörü kredilerinin, 
artış kaydetm esine rağmen toplam banka kredileri içindeki payının gerile
mesi istatistik  açıdan kesimleri belirlenemeyen krediler ile özellikle ih
racat kredilerinin daha hızlı artm ış olm alarından ileri gelmektedir.

1973 yılı ekim ayı sonu itibariyle 35.867 milyon lira olan üretim  sek
törü kredilerinin içinde yer alan sanayi kredileri 23.028 milyon liraya 
yükselmiştir. Bu kredilerin bir kısmını sanayi bankalarının açmış olduğu 
orta ve uzun vadeli krediler ve çoğunluğunu diğer bankaların ticarî kredi 
ve orta  vadeli kredi şartları ile sınai teşebbüslere açtıkları krediler teşkil 
etm ektedir. 1971 yılında uygulanm asına başlanmış olan orta vadeli k re
diler bunlar arasında yer almıştır. Sanayi kredileri 1973 yılı ekim ayından 
1974 yılı ekim ayına kadar 2.940 milyon lira (% 14,6) artm ıştır. Sanayi 
bankalarının açtığı krediler 517 milyon lira (%  14,3), diğer bankaların 
açtığı krediler 2.423 milyon lira (%  14,7) artm ıştır. Diğer bankaların sanayi 
sektörüne açtıkları kredilerin artışı, Merkez Bankası orta vadeli kredile
rindeki gelişmeye paralel olarak, 1974 yılında yavaşlamıştır.

Madencilik kesimine sanayi bankaları dışında kalan bankaların aç
mış olduğu krediler 1974 yılı ekim ayı sonunda 622 milyon lira ve toplam 
banka kredileri içindeki payı %  0,7 dir. Sanayi bankalarının madencilik 
kesimine açtığı krediler istatistik  zorunluklar nedeniyle sanayi kredileri 
içinde yer alm aktadır. Ancak bu kredilerin m iktarı çok fazla değildir.

1973 yılı ekiminde, 1972 ekim ayına göre, '% 34,6 oranında artm ış olan 
tarım  kredileri 1974 te 1.308 milyon lira (% 15,3) artm ıştır. Genel ista
tistiklerde tarım  kredileri arasında yer alan Tarım Satış Kooperatifleri 
kredileri bu özel dağılım serilerinde dağıtım  kesiminde gösterilm ektedir. 
Tarım sektörüne açılmış olan cari krediler 1974 yılı ekim ayında 9.836 m il
yon liraya çıkmıştır. Bu kredilerin ancak 476 milyon lirası Z iraat Bankası 
dışındaki bankalara aittir. Tarım kredilerinin toplam  krediler içindeki 
payı 1973 yılı ekim ayında %  12,1, 1974 ekiminde ise %  11,5 dir. 1974 yılı 
ekim ayı itibariyle toplam banka kredilerinin %  3 ü Tarım Kredi Koope
ratiflerine, %  8,5 i doğrudan doğruya üreticiye açılan tarım  kredileridir.

Üretim  sektörü içinde yer almış olan küçük sanat ve esnaf kredileri 
1974 yılı ekim ayı sonunda 2.381 milyon liraya yükselm iştir. Bu kredilerin 
tamamı T. Halk Bankasınca açılmaktadır. Cari istatistikler, kesimleri be
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lirlenemeyen krediler içinde gösterilen 25.000 liradan az krediler arasında 
yer alması muhtemel bu tü r kredilerin tesbitine imkan vermemektedir.
1973 yılı ekim ayı sonunda % 2,7 olan T. Halk Bankası küçük sanat ve 
esnaf kredilerinin toplam banka kredileri içindeki payı 1974 yılının aynı ayı 
sonunda % 2,8 olmuştur.

Konut ve bayındırlık kesimine bankalar 1974 yılı ekim ayı sonu iti
bariyle 7.328 milyon liralık kredi açmışlardır. Bu krediler konut inşaatı, 
mahalli idareler, afetler ve diğer inşaat kredilerini kapsam aktadır. Konut 
ve bayındırlık sektörü kredilerinin toplam banka kredileri içindeki payı
1973 ekiminde %  9,5 iken 1974 yılı ekim ayında % 8,6 ya inmiştir.

Banka kredileri içinde önemli bir yeri olmayan kam u mali sektörüne 
açılan krediler 1973 ekiminde 50 milyon lira iken 1974 yılının aynı ayında 
38 milyon liraya inmiştir.

Toplam banka kredileri içinde ikinci sırayı tu tan  dağıtım sektörü 
kredileri 1974 ekim ayı sonunda 24.887 milyon liraya yükselmiştir. Bu 
kredilerin toplam banka kredileri içindeki payı 1973 ekiminde % 28,2 iken
1974 ekiminde % 29,2 ye yükselmiştir. Dağıtım sektörü kredilerinin toplam 
banka kredileri içindeki payının yükselmesi ihracat kredilerindeki hızlı a r
tışla ilgilidir.

Dağıtım sektörü içinde yer alan ihracat kredileri 1974 yılı ekim ayı 
sonunda 13.439 milyon liradır. Bu tür krediler Z iraat Bankasının Tarım 
Satış Kooperatiflerine açtığı ihracat kredileri ile bu bankanın ve diğer 
bankaların açtığı ihracat kredilerini kapsam aktadır. 1973 yılı ekim ayı 
sonuna göre, oniki aylık dönemde, ihracat kredilerinde 4.583 milyon lira 
(% 51,8) artış olmuştur. Bu artış Tarım Satış Kooperatifleri kredilerindeki 
5.405 milyon liralık artış ile diğer ihracat kredilerindeki 822 milyon liralık 
azalmanın sonucudur. İhracat kredilerinin toplam banka kredileri içindeki 
payı 1973 ekiminde %  12,6 iken 1974 ekiminde % 15,8 e çıkmıştır. Aynı 
dönemde Tarım Satış Kooperatifleri kredilerinin payı % 7,7 den % 12,7 ye 
yükselmiş, diğer ihracat kredilerinin payı ise %  4,9 dan % 3,1 e inmiştir.

T. C. Turizm Bankası ve T. Vakıflar Bankası tarafından turizm  kesi
mine açılan ve toplam banka kredileri içindeki payı % 0,3 olan bu kredi
lerin 1974 yılı ekim ayı seviyesi 293 milyon liradır. Bu iki banka dışında 
kalan diğer bankaların bu kesime açmış olduğu bir m iktar kredinin ista tis
tik açıdan kesimleri belirlenemeyen grup içinde yer alması muhtemeldir.

Cari banka istatistiklerinde senetler cüzdanı, avanslar ve borçlu cari 
hesaplar şeklinde açılmış olan krediler genellikle ticarî kredi diye adlan
dırılm aktadır. Bu krediler içinde yer alan diğer iktisadi faaliyet kollarına 
ait krediler açıklığa kavuşturulunca yurtiçi ticaretin  finansmanı için açıl
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mış olan banka kredilerinin cari istatistiklerdeki kadar büyük olmadığı 
anlaşılm aktadır. İç ticaret kredileri 1974 yılı ekim ayı sonunda 7.120 mil
yon liraya yükselm iştir. Bu kredilerin toplam banka kredileri içindeki payı
1973 ekiminde % 9,6 iken 1974 ekiminde % 8,4 e inmiştir.

İstatistik  açıdan kesimleri belirlenemeyen kredilerin 1974 ekim sonu 
seviyesi 17.206 milyon liradır. Bu kredilerin 1974 ekim ayı sonu itibariyle 
2.064 milyon lirasını 25.000 liradan az krediler, 507 milyon lirasını ipotek
li ticarî krediler ve 14.635 milyon lirasını ise bu tü r istatistiklerin  henüz 
tam  anlamı ile geliştirilememiş olması nedeniyle kesimleri belirlenemeyen 
krediler teşkil etmektedir.

b) Diğer aktif işlemler

Yukarıdaki bölümlerde incelenmemiş olan diğer önemli aktif kalem ler 
tahviller cüzdanı, iştirakler ve sabit değerler gibi hesaplardır. Tahviller 
cüzdanının 1974 yılı ekim ayı sonu seviyesi 2.927 milyon liradır. Bunun 
2.847 milyon lirası resmî tahvillerdir. Geri kalan 80 milyon lira ise Devlet 
Yatırım Bankası tahvilleri, belediyeler tahvilleri ve diğer tahvillerden 
m eydana gelmiştir. Bankaların tahviller cüzdanı 1974 yılında on ayda 360 
milyon lira azalmıştır. Azalmanın 355 milyon lirası resmî tahvillerde, 7 
milyon lirası Devlet Yatırım  Bankası tahvillerinde olmuş; teşebbüsler ta h 
villeri 2 milyon lira artm ış, belediyeler tahvilleri ise değişiklik gösterm e
m iştir (33 sayılı cetvel).

Bankaların iştirakleri 1974 yılı ekim sonu itibariyle 4.364 milyon lira
dır. 1973 yılı sonunda 3.612 milyon lira olan banka iştirakleri 1974 te  on 
ayda 752 milyon lira artm ıştır. Ekim sonu itibariyle 4.364 milyon liralık 
banka iştiraklerinin 3.508 milyon lirası sanayi kuruluşlarına, 425 milyon 
lirası maden şirketlerine, 130 milyon lirası taşım a şirketlerine yapılmış 
iştiraklerdir. Geri kalan 301 milyon lira ise diğer şirketlere iştiraklerdir. 
İştiraklerde meydana gelmiş olan 752 milyon liralık artışın 598 milyon 
lirası sanayi şirketlerine aittir.

Bankaların sabit değerleri 1974 yılı ekim ayı itibariyle 5.942 milyon 
liradır.

C. Kaynaklar

a) Mevduat

M evduat artışında son iki yıldan beri izlenen yavaşlam a 1974 yılında 
da devam etm iştir. Geçici yıl sonu verilerine göre bankalardaki m evduat
1974 te  % 22,5 oranında artarak  98.467 milyon liraya çıkmıştır. Toplam 
m evduat 1973 te % 27,6 oranında artm ıştı (34 ve 35 sayılı cetveller).
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M evduat artışındaki yavaşlama, banka kredilerinde olduğu gibi yılın 
ilk aylarından itibaren başlamıştır. Ancak, temmuz ayının ilk yarısına ka
dar mevduat, geçen yıla göre yavaş da olsa önemli sayılabilecek bir artış 
göstermişti. Kıbrıs Barış Harekâtının başlam asından sonra bankalardan 
m evduat çekilişi başlamış ve çekilişler ağustos ayında da devam etmiştir. 
M evduat temmuz ve ağustos aylarında 2.225 milyon lira azalarak ağustos 
ayı sonunda 1973 sonu seviyesinin de altına inmiştir. M evduattaki azalma 
olağanüstü nedenlere dayandığı için bu durumun ortadan kalkmasiyle 
m evduat yeniden bankalara dönmeye başlamış ve yılın son dört ayında 
çok hızlı bir artış göstererek yıl sonunda 1973 sonu seviyesini 18.075 mil
yon lira aşarak 98.467 milyon liraya çıkmıştır.

1974 sonu itibariyle 98.467 milyon liralık toplam m evduatın 22.227 
milyon lirası vadesiz ticari mevduat, 39.666 milyon lirası vadesiz tasarruf 
mevduatı, 24.725 milyon lirası vadeli tasarruf mevduatı ve 11.849 milyon 
lirası diğer mevduattır.

Vadesiz ticarî mevduat ile vadesiz tasarruf m evduatından oluşan ban
kalardaki tevdiat parası 1974 te % 26,1 oranında artm ıştır. Bu tü r mev
duat 1973 te %  33,3 oranında artm ıştı. Tevdiat parası artışındaki yavaş
lama vadesiz tasarruf m evduatında olmuştur; vadesiz ticari m evduat artış 
oranı geçen yıldan yüksektir.

Vadeli ve vadesiz tasarruf m evduatından oluşan toplam tasarruf m ev
duatı 1974 te % 20 oranında artarak  64.391 milyon liraya çıkmıştır; ta 
sarruf mevduatı 1973 te % 27,5 oranında artm ıştı. Tasarruf mevduatı a r
tışındaki yavaşlam a vadesiz tasarruf m evduatında olmuştur; vadeli tasa r
ruf m evduatı artış oranı yaklaşık olarak geçen yıl artış oranına eşittir.

Bankaların faaliyetleri konusundaki ayrıntılı bilgiler ancak ekim ayı 
itibariyle elde edilebildiği için bankalardaki m evduatın vadeler ve nevileri 
açısından yapısı ve gelişmeleri bu tarih itibariyle incelenecektir.

Toplam bankalar m evduatı 1974 yılı ekim ayı itibariyle 85.743 milyon 
liraya yükselmiştir. Toplam m evduatın 60.820 milyon lirası vadesiz mev
duat, 24.923 milyon lirası vadeli m evduattır. Toplam m evduat içinde va
desiz m evduatın payı % 70,9, vadeli m evduatın payı ise %  29,1 dir (33 
sayılı cetvel).

1974 yılı ekim sonu itibariyle 85.743 milyon liralık m evduatın 17.927 
milyon lirası ticari mevduat, 57.379 milyon lirası tasarruf mevduatı ve 
10.437 milyon lirası resmî m evduattır. 1973 sonuna göre ticarî m evduat 
%  10,6, tasarru f m evduatı %  6,9 artm ış resmî m evduat ise %  0,6 oranında 
azalmış ve bu gelişmeler sonucunda resmî m evduatın toplam m evduat için
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deki payı biraz düşerken ticarî m evduat ve tasarru f m evduatının payları bi
raz yükselmiştir.

Toplam tasarru f m evduatı 1974 te on aylık dönemde %  6,9 oranında 
artarken vadesiz tasarruf m evduatı %  4,6, vadeli tasarruf m evduatı % 10,6 
oranında artm ıştır. 1973 yılının ocak-ekim dönemine göre vadesiz tasarruf 
m evduatı artışı yavaşlamış, vadeli tasarruf m evduatı artışı hızlanmıştır.

Resmî m evduat artışı 1974 te durm uştur. 1973 yılı sonunda 10.498 
milyon lira olan vadeli ve vadesiz resmî m evduatın 1974 yılı ekim sonu se
viyesi 10.437 milyon liradır.

Bankalar m evduatının yapısında m evduat türleri açısından meydana 
gelen bu değişme yanında vadeli ve vadesiz ayırımında da değişme olmuş, 
vadeli m evduatın toplam  m evduat içindeki payı % 27,7 den % 29,1 e çık
mıştır. Vadeli m evduatın toplam  m evduat içindeki payının yükselmesi 
1974 te vadesiz m evduat artışının yavaşlam asının sonucudur. Vadeli m ev
duat 1973 te on ayda % 4,1, 1974 yılında aynı dönemde %  11,7 artarken va
desiz m evduatta aynı artış hızları % 18,8 ve %  4,7 dir.

Konsolide m evduat dışında kalan bankalararası m evduat 1973 so
nunda 4.237 milyon lira iken 1974 sonunda geçici verilere göre 3.337 mil
yon liraya inmiştir.

b) Diğer pasif işlemler

Bankaların bundan önceki bölümlerde incelenmemiş olan önemli pasif 
hesapları serm aye hesaplarıdır. Bankaların ödenmiş sermayeleri, yedek 
akçeleri ve karşılıklariyle yıl sonu kârlarını gösteren serm aye hesapları 
1974 te yıl içinde genel kurullarının toplanmasını takiben bir önceki yıla 
ait kârların  dağıtılması nedeniyle, on ayda 119 milyon lira azalarak 
14.336 milyon liradan 14.217 milyon liraya inmiştir. On aylık dönemde 
ödenmiş serm ayeler 9.953 milyon liradan 10.632 milyon liraya çıkarak 
679 milyon lira artm ıştır. İhtiyat ve karşılıklar 1974 yılı ekim ayı itibariyle 
3.585 milyon liradır (33 sayılı cetvel).

Bankaların orta  ve uzun vadeli diğer kaynakları taahhütler adı altın
da toplanmıştır. Başlıca Devlet Yatırım Bankasından, sosyal sigorta kurum- 
larından ve diğer yurtiçi ve yurtdışı istikrazlardan sağlanan bu kaynaklar 
1974 te on aylık dönemde 1.199 milyon lira artm ıştır. Artışın 827 milyon 
lirası Devlet Yatırım Bankası, 224 milyon lirası genel bütçeli idareler, 155 
milyon lirası yurtiçi ve yurtdışı taahhütlerde olmuş, sosyal sigorta ku
rum lan ve mahalli idarelerden sağlanan kaynaklar 7 milyon lira azalm ış
tır. Ziraî finansman için M erkez Bankası nezdindeki m evduat karşılıkla
rından sağlanan 650 milyon lira 1974 te  de değişiklik gösterm em iştir.
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3 — PARA — BANKA SİSTEMİ

A. Para Hacmi

Banknot emisyonu artıg hızının yükselmesine rağmen para hacmi a r
tışı 1974 yılında yavaşlamıştır; artış oranları 1973 te % 32,4, geçici ve 
yaklaşık verilere göre 1974 te % 25,9 dur. Bunun başlıca nedeni banka
ların kasa m evcutlarının 1974 yılında önemli bir artış göstermiş olması 
ve vadesiz tasarruf m evduatı artış hızının düşmesidir.

Para hacmi 1974 te, temmuz ayı sonuna kadar, hızı geçen yıldan pek 
farklı olmayan bir artış gösterm iştir. Kanuni para banknot emisyonuna 
bağlı olarak hızlı bir artış gösterirken vadesiz m evduat artış hızının düş
mesi, temmuz ve ağustos aylarında ise gerilemesi, para hacmi artışını 
frenlemiştir. Ağustos ayından sonra ise kaydi para artışı hızlanırken ka
nuni para artışı yavaşlamıştır.

Para hacmi 1974 yılında 70.528 milyon liradan 88.800 milyon liraya 
çıkarak 18.272 milyon lira artm ıştır. Bu artışın 4.775 milyon lirası teda
vüldeki banknot ve ufak parada, 13.497 milyon lirası ise kaydi parada 
olmuştur. Kaydi parayı oluşturan vadesiz ticarî m evduat 6.197 milyon 
lira, vadesiz tasarruf m evduatı 6.610 milyon lira ve Merkez Bankası nez- 
dindeki kaydi para 690 milyon lira artm ıştır. 1974 te kanuni para artış 
oranı % 29,8 dan % 23,1 e, vadesiz tasarruf m evduatı artış oranı % 32,6 
dan %  20 ye inmiş, vadesiz ticarî m evduat artış oranı % 34,7 den %  38,7 
ye ve M erkez Bankası ııezdindeki kaydi para artış oranı %  66,7 den % 93 e 
yükselm iştir. Bu gelişmeler para hacmi artışının yapısının 1973 yılına göre 
farklılaşm asına sebep olmuştur. Para hacmi artışında vadesiz ticarî mev
duat ile M erkez Bankası nezdindeki kaydi paranın payı artm ış, vadesiz 
tasarruf m evduatı ile banknot ve ufak paranın payları düşm üştür. Para 
hacmi artışında banknot ve ufak paranın 1973 yılında %  27,3 oian payı 
1974 te % 26,1 e inmiş, genei olarak m evduatın payı ise % 72,7 den %  73,9 
a yükselm iştir (37 sayılı cetvel).

1974 yılında para hacmini teşkil eden kalem lerdeki gelişmeleri toplu 
olarak belirttikten sonra şimdi para-banka işlemlerinin para hacmi üzerin
deki etkilerini inceleyelim. Şunu da belirtm ek gerekir ki geçici ve yakla
şık 1974 sonu bankacılık verileri parA-banka sisteminin ancak başlıca iş
lemlerini kapsam aktadır. Bu nedenle para hacmini etkileyen bazı işlemler 
nazara alınm am akta ve izlenebilen en önemli işlemler gözönünde tu tu l
m aktadır. Bu durum kredi hacmi, altın ve döviz rezervleri, ithalât depo
zitoları, m evduat ve m evduat karşılıkları yanında bankaların diğer işlem
lerinin de para hacmi üzerinde belirli ölçüde etkili olmadıkları anlamına 
gelmemektedir.

1974 yılında para hacmini artırıcı etken kredi hacmidir. 1973 te 
19.301 milyon lira artm ış olan kredi hacminin 1974 artışı 30.111 milyon
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liradır. 1974 te 10.190 milyon liralık artırıcı etki yapmış olan altın ve 
döviz rezervleri 1974 te 6.253 milyon lira azalarak para hacmine aynı 
m iktarda azaltıcı etki yapmıştır. Kredi hacmindeki artışa oranla daha ya
vaş artm ış olan para benzeri likiditelerin para hacmini azaltıcı etkisi ge
çen yıldan düşüktür; para benzeri likiditeler 1973 yılında 5.286 milyon 
lira, 1974 yılında 5.069 milyon lira artm ıştır.

Para hacmi gelişmesine para-banka kurum larınm  etkileri 1974 te 
değişmiş, M erkez Bankasının payı artarken, bankaların  payı azalmıştır. 
Para hacmi artışında M erkez Bankasının payı 1973 te  % 32,3, 1974 te 
%  45 bankaların payı ise 1973 te ■% 67,5, 1974 te  % 54,8 dir. Hâzinenin 
ufak para ihracı yolu ile yaptığı etki ise her iki yıl binde 2 dolayındadır 
(38 sayılı cetvel).

B. Kredi Hacmi

Kredi hacmi 1974 yılında % 33,9 oranında artarak  88.835 milyon lira
dan 118.946 milyon liraya çıkmıştır. 118.946 m ilyon liralık toplam kredi 
hacminin 22.638 milyon lirası M erkez Bankasının dolaysız olarak açtığı 
krediler, 96.308 milyon lirası ise bankaların açtığı kredilerdir. 96.308 mil
yon liralık banka kredilerinin 73.130 milyon lirasını bankalar kendi kay
naklarından, 23.178 milyon lirasını ise M erkez Bankasından sağladıkları 
kaynaklardan açm ışlardır (36 sayılı cetvel).

Kredi hacminde 1974 te m eydana gelmiş olan 30.111 milyon liralık 
artışın 8.871 milyon lirası M erkez Bankası dolaysız kredilerinde, 21.240 
milyon lirası ise banka kredilerinde olmuştur. Banka kredilerindeki artışın 
da 9.059 milyon lirası Merkez Bankası kaynağından sağlandığına göre 
kredi hacmindeki artışın 17.930 milyon lirası M erkez Bankası kaynaklıdır.
1973 ile karşılaştırılınca 1974 yılında kredi hacmi artışında bankaların 
kendi kaynaklarından açtıkları kredilerin payının düştüğü görülür.

IV. SERMAYE PİYASASI

Türkiye’de serm aye piyasasının en iyi izlenebilen bölümü, olan esham- 
tahvilat piyasası 1974 yılında da canlılığını sürdürm üştür. Öz kaynakları 
dışında fon ihtiyacı olan özel şirketlerin emisyonu artarken özellikle ka
mu kesiminin tahvil ihracı büyük bir gelişme gösterm iştir. Merkez Ban
kası da 1211 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak serm aye piyasa
sını düzenleme çalışmalarına 1974 yılında da devam etm iştir, ödünç 
para verm e işlerinde alınacak ve m evduat kabulünde verilecek faiz o ran
ları ile Devlet tahvilleri faizlerinin yeniden düzenlenmesi, özel sektör ku
ruluşlarınca ihraç edilen tahvillerinin faiz oranlarının da değiştirilmesini 
gerektirm iştir. Bankamız, 1211 sayılı Kanunun 4 üncü ve 40 inci maddeleri 
hüküm lerine dayanarak 7.12.1974 tarihinde yayınlanan Merkez Bankası
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Banka Meclisi ka ran  ile özel sektöre mensup kuruluşlarca satışa çıkarılacak 
tahvillere uygulanan yıllık azami faiz oranını % 15 den % 18 e yükseltm iştir.

1974 te tedavüle çıkarılan tahviller, 617,5 milyon lirası şirketlere, 
6.000 milyon lirası Hâzineye ve 3.697 milyon lirası Devlet Yatırım Ban
kasına ait olmak üzere 10.314,5 milyon liradır; bu da geçen yıla göre 
% 36,8 bir artış ifade etmektedir.

özel sektörün çıkardığı 617,5 milyon liralık tahvilin faaliyet alanlarına 
göre dağılışı yaklaşık olarak şöyledir : %  29 dokuma ve giyim, %  14 me
talürji, makine ve motor, % 11 çimento, % 10 otomotiv, % 8 banka ve si
gortalar ve % 28 kadar diğer alanlar.

Özel sektör tahvillerinin vadeler ve faiz hadleri açısından dağılımı 
şöyledir; 38 kuruluş 7 yıl, 6 kuruluş 5 yıl, birer kuruluş da 6,9 ve 10 yıl 
vade koym uştur, özel sektör tarafından çıkarılan tahvillerin faiz haddi 
% 15 dir; sadece bir firma ■% 10 faizli tahvil çıkarmıştır.

1974 yılında 32 öze! kuruluşun 477,7 milyon lira değerinde tahvili 
borsa kotuna kaydedilmiştir. Devlet Yatırım Bankasının 3.697 milyon 
liralık 1974 yılı İstikraz Tahvili ve Hâzinenin 500 milyon liralık III. Tertip
1973 Kalkınma İstikrazı Tahvili borsa kotuna kaydedilmiştir. Hazine ta 
rafından 1974 te çıkarılan 6.000 milyon liralık Barış Harekâtı Tahvilleri 
satışı yıl içinde tamamlanmadığı için borsa kotuna kaydedilmemiştir.

Sermaye piyasası fonlarından yararlanm ak için hisse senedi ihracında 
da 1974 yılında gelişme olmuştur. 1973 te Borsa kotuna kaydedilen hisse 
senetleri toplamı 1.4-52,6 milyon lira idi. 1974 te ise 38 şirketin 1.726,0 
milyon liralık hisse senedi borsa kotuna işlenmiştir. Bunların faaliyet alan
larına göre dağılımı yaklaşık olarak şöyledir: % 17 gıda-m eşrubat, %  12 
metalürji, makine ve motor, % 11 elektrik, %  10 çimento, % 9  banka ve 
sigortalar, %  9 dokuma - giyim ve %  32 diğer alanlar.

V. DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER

1 — DIŞ TİCARET REJİMİ

Türkiye’den ticari m ahiyetteki ihracat işlemleri bir taraftan  ihracat 
rejimi kararı ve bu karara ilişkin Ticaret Bakanlığı yönetm elik ve sirküler
lerine diğer taraftan  Türk Parası Kıymetini Koruma kararları ve tebliğ’- 
lerine ve ayrıca iki veya çok taraflı ticaret anlaşm alarına göre yürütülm ek
tedir.

Kanun ve kararnam elerle yasaklanmış olanlar dışında bütün m alların 
ihracı serbesttir. İhracatta takas ve bağlı muameleler yapılmasına izin ve
rilmemektedir. Ticaret Bakanlığı ihracat program larını hazırlamaya, ihti
yaçlara göre değiştirmeye ve ön fiyat kontrolü yapmağa yetkilidir.
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19 Haziran 1973 günü yayımlanmış olan ihracat rejimi kararı ve yö
netmeliğinin yerini alan 11 Temmuz 1974 günlü yeni karar ve yönetm e
likte bu genel ilkeler korunmuş ve yapılan kayda değer değişiklikler aşa
ğıda gösterilm iştir :

Yeni ihracat rejiminde Ticaret Bakanlığına, ihracatın programlanması 
ve denetimi ile ilgili olarak gerek koordinasyon, gerek muayyen ihraç 
ürünleri için süratli ve isabetli karar verebilmek imkânları sağlama am a
cıyla gerekli görülecek kuruluş temsilcilerinin katılm asıyla, kom iteler 
kurm a yetkisi verilmiştir.

Diğer taraftan  Ticaret Bakanlığınca yeni ihracat rejiminde, genellik 
ilkeleriyle bağdaşam ayacak şekilde, belirli firm alar leh ve aleyhinde ayırıcı 
işlemler uygulayan ülkelerle, bu ayırıcı işlemleri kendi çıkarlarına oluş
turan ve bu çıkarlardan faydalanan gerçek ve tüzel kişi kuruluşları hak 
kında gerekli tedbirlerin alınması hükme bağlanmıştır.

Yeni ihracat rejimi ile ihracatçı belgesi alm a zorunluluğu getirilmiş, 
ihracı lisansa bağlı m allar listesinin kapsam ı genişletilm iş ve yüklemenin 
tescii lisans beyannam esinde kayıtlı alıcı adına yapılması şartı kaldırıl
mıştır.

Bazı maddelerin ihracını teşvik için yapılan vergi iadesi konusunda 
Maliye Bakanlığı’nca 1974 yılı Bütçe Kanununun 73. maddesine dayanı
larak, 31 Temmuz 1974 günlü Resmi Gazete’de “İh racatta  vergi iadesinin 
şekil ve usûlleri hakkında 1 No. lu Tebliğ” yayım lanm ıştır. Bu tebliğ ge
reğince, ekli 1 sayılı listede gösterilen m allar için vergi iadesinin Maliye 
Bakanlığı’nm Mahalli Gelirler Kontrolörleri Grup Başkanlıkları tarafından 
tetkiki sonunda ödenmesi esası, ayrıca bu m ercilerin tetkikinden önce, il
gilinin talebi halinde Banka Tem inat m ektubu karşılığında Bankamızca 
vergi iadesi yapılması usûlü konulm uştur. Ayrıca, vergi iadesi taleplerinde 
istenm ekte olan belgelerin yanında, fiyatlar ile m alların nitelik ve niceliği 
hakkında uygun görülecek ek bilgi ve belge istemek hususunda Maliye 
Bakanlığı’na ve Bankamıza yetki verilmiştir.

Bu konuda Maliye Bakanlığı’nca sonradan yayım lanan 2 No. lu tebliğ 
ve talim atlara göre, sözkonusu listede bulunan m allar ile ilgili % 10 ve 
altındaki vergi iadesi taleplerinin, Bankamızca incelenip sonuçlandırılması, 
daha yüksek oranlı iade taleplerinin de Bankamızca incelenip ödeme ya
pıldıktan sonra Maliye Kontrol Grup Başkanlıklarına kontrol için gönde
rilmesi usûlü getirilm iştir. Bazı hallerde de yukarıda sözü edilen tem inat 
m ektubu alınması usûlüne son verilmiştir.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı’nca 12 Aralık 1974 günlü Resmî Gazete’de 
yayım lanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı K arar’a 
ilişkin Seri : VII, No : 130 Tebliğ ile Seri : V, No : 3 serm aye hareketleri 
tebliğinin 27. m addesinin (b) fıkrasına göre ihracatın finanse edilmesi

68



amaciyle alınan mevsimlik prefinansm an kredilerinin uygulanm asında 
bazı yeni ilkeler getirilm iştir. Buna göre, prefinansm an kredilerinin Ban
kamızca alım satım ı yapılan konvertibl dövizlerden olması, havale şek
linde gelmesi ve bunlara faiz ödenmemesi (tütün hariç), dövize konu ihra
catın 3 ay içinde yapılması veya m üteakip 1 ay içinde dövizin mahrecine 
iade edilmesi gerekm ektedir.

İthalât rejimimiz liberasyona ve tahsise dayanm aktadır. Liberasyon 
yoluyla yapılan ithalât iki liste içinde yürütülm ektedir. I sayılı liberasyon 
listesi genel olarak hammadde ve yedek parçaları; II sayılı liberasyon lis
tesi yu rt içinde imal edilen ancak arzı talebi tam  karşılam ayan m allar ile 
ithali kontrole tabi olması gerekli görülen mamul, yarı mamul ve ham 
maddeleri kapsam aktadır. Tahsisli ithalât yatırım  malları, ara m alları ve 
tüketim  mallarını kapsayan bir listeye göre düzenlenmektedir.

Son yıllarda, tahsisli ithal listesine yeni m allar eklenmek ve tahsis
li listedeki bazı malların liberasyon listelerine aktarılm ak suretiyle ithalât 
rejiminin serbestleştirilm esinde çaba gösterilmiştir. Bu arada 1974 te, 
ithalâtı yasak 10 çeşit mal tahsisli listeye eklenmiş ve 80 çeşit mal da 
tahsisli m allar listesinden liberasyon listesine alınmıştır.

1974 yılı ithalât rejimi kararnam esi ile yönetmeliği, 3 Ocak 1974 günü 
yayımlanmıştır. Bunlarla birlikte, ithalat belgesi yönetmeliği, ithal malları 
fiyat kontrol yönetmeliği, I ve II sayılı liberasyon listeleri, AET’ye kon
solide edilen liberasyon listesi ve 1974 yılı tahsisli ithal malları listesi 
de aynı gün yayım lanarak yürürlüğe girmiştir.

1974 yılı ithalât rejimi ana çizgileriyle 1973 rejiminin benzeridir. Re
jime 1974 yılı için getirilen başlıca yenilikler ve değişiklikler şunlardır :

I sayılı liberasyon listesinden yapılacak ithalâtta  yatırılm ası gerek
li tem inat oranı % 25 den % 20 ye indirilmiştir.

Kur değişikliklerinden dolayı, tem inatların tahsili, iadesi veya Hâzi
neye irad kaydı işlemlerinin etkilenmemesi, transfer edilecek döviz 
m iktarlarındaki fazlalık veya eksiklikler dolayısiyle ayrıca tem inat ya tı
rılmaması veya yatırılan tem inattan iade yapılmaması için dövizin yatırıl
dığı tarihteki ku r’un esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

İthalatta  uygulanm akta olan ön fiyat kontrolü 25 Ağustos 1973 gün, 
14636 sayılı Resmî G azete’de yayım lanan 18 Ağustos 1973 gün, 7/7020 
sayılı karar ile kaldırılmış, ancak ithalat sonrası fiat tesciline devam olun
ması öngörülmüştü. 1974 rejimine göre, gerektiğinde ithalden önce veya 
sonra fiyat kontrolü yapmak veya yaptırm ak için T icaret Bakanlığı ye t
kili kılınmıştır. Buna dayanarak ilaç hammaddeleri ithalinde ön fiyat kont
rolü konulmuş diğer ithal mallarında, ithalat sonrası fiat tescil işlemleri 
uygulaması sürdürülm üştür.
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1973 rejiminde tahsisli ithal malları listesinde m üracaat ve inceleme 
makamı gösterilmemiş bulunan ithalatçı kotaları 6’şar aylık devreler iti
bariyle yılda iki defa dağıtılm akta iken, 1974 rejiminde sözkonusu ko ta
ların Ocak - Nisan, Mayıs - Ağustos, Eylül - Aralık olmak üzere, dörder 
aylık devreler itibariyle yılda 3 defada dağıtılacağı hükme bağlanmıştır.

1 Ocak 1973 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunan AET Katma 
Protokolü dolayısiyie, Avrupa Ekonomik Topluluğu kontenjanlarının tabi 
olacağı esaslar saptanm ıştır.

İthalatçıların, OECD ülkeleri ve ödemeleri serbest döviz esasına da
yanan anlaşmalı ve anlaşm asız ülkelerle ilgili ülke değişikliği talepleri, 
m üsaade veya döviz tahsis belgelerinin kullanılm aları safhasında M erkez 
Bankasınca; ithal m üsaadesi safhasında malın getirileceği ülkenin değiş
tirilmesi taleplerinin ise güm rüklerce yerine getirilmesi kararlaştırılm ıştır. 
Transferin yapıldığı veya yapılacağı ithal müsaadesi safhasında ülke de
ğişikliği taleplerinin de, Bankamızca yerine getirilmesi hükme bağlanmıştır.

1974 yılı içinde mal darlığını gidermek, piyasada bulunm ayan malların 
ithaline imkân vermek, uzun vadeli bağlantı yaparak ilerdeki m uhtemel 
fiyat artışlarının etkisini azaltm ak; ithalat yoluyla arz olanaklarını a rttı
rarak  gerek halkın zaruri, gerek sanayicinin hamm adde ihtiyaçlarına ce
vap verm ek suretiyle aşırı ve gereksiz fiyat yükselmelerini önlemek ve 
ithalatçı ve satıcıların tekelleşmelerini engellemek için “ tanzim  ihtiyat ve 
fiyat istikrar kotası”na toplam  350 milyon dolar eklenmiş ve bu ko ta’dan 
buğday ithali için 216, şeker ithali için 78 ve pirinç ithali için 12 milyon 
dolarlık tahsisler yapılmıştır. Ayrıca yıl içinde gene yukarıdaki kotadan 
gemi kotasına 24, ithalatçı kotalarına 25, sanayici kotalarına 234 milyon 
dolarlık aktarm alarda bulunulm uştur.

2 — DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Dış ticaret 1973 de olduğu gibi 1974 yılında da Program  hedeflerinin 
üstünde gerçekleşm iştir. 1974 yılında ihracat, % 16 oranında artarak  1 mil
yar 532 milyon dolara yükselmiş, öngörülen 1 m ilyar 400 milyon dolarlık 
hedefi 132 milyon dolar aşm ıştır. İthalat ise %  81 oranında genişliyerek
3 milyar 778 milyon dolara ulaşmış ve öngörülen 2 m ilyar 550 milyon 
dolar düzeyinin 1 milyar 228 milyon dolar üstünde gerçekleşm iştir. Dış 
ticaretim izdeki gelişmelerde iç ve dış fiyat düzeylerinin önemli rolü olmuş
tur. 1974 yılında ihracatın ithalatı karşılam a oranı % 41 e inmiştir. Bu 
oran 1969 da %  67 iken devamlı düşmek suretiyle 1972 de %  57 ye inmiş,
1973 te ise % 63 e çıkmıştı.

A. İhracat
İhracatta geçen yıllarda beliren yapısal değişiklik 1974 yılında da gö

rülmüş, tarım  ve hayvancılık ürünlerinin payı azalırken, sanayi iirünleri-
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nin payı artm aya devam etmiştir. 1973 yılında ihracatımızın % 63 ünü teş
kil eden tarım  ve hayvancılık ürünlerinin payı 1974 yılında %  56 ya 
düşmüş, sanayi ürünlerinin payı ise 1973 de % 32 iken 1974 de c/  37 ye 
yükselm iştir. Genel ihracat içinde madencilik ve taşocak ürünlerinin payı
1973 de %  4 iken 1974 de % 6 olmuştur.

Program 1974 yılında tarım  ve hayvancılık grubu için 870 milyon do
larlık ihracatı öngörmüştür. Bu gruptan ihracatta Program hedefine varıla
mamış ve ihracat, hedefin 18 milyon dolar altında kalarak 852 milyon do
larda gerçekleşm iştir. Tarım ve hayvancılık grubu içinde hububat ve bak
lagiller ihracatı % 58 oranında gerileyerek 27 milyon dolara inmiş, meyve 
ve sebzeler ihracatı %  14 oranında artarak  294 milyon dolara yükselmiş, 
endüstri bitkileri ihracatı ancak %  1 oranında artarak  460 milyon dolar 
gerçekleşm iştir. Hayvancılık ve hayvan ürünleri ihracatı 1974 yılında % 39 
oranında artarak  57 milyon dolara ulaşm ıştır. Su ürünleri ihracatı geçen 
yıl 11 milyon dolar iken bu yıl %  27 oranında artarak  14 milyon dolara 
çıkmıştır.

Program 1974 yılında sanayi ürünleri grubu için 480 milyon dolarlık 
ihracatı öngörmüştür. Bu hedef, onbirinci ayda aşılmış ve yıl sonunda 88 
milyon dolar fazlasıyle 568 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Sanayi ürünleri ihracatı içinde gıda ve içki sanayii ihracatı dışında 
bütün alt gruplarda geçen yıla göre gelişmeler kaydedilmiştir. Sanayi 
ürünleri içinde ihracat değerleri yönünden 147 milyon dolarla dokuma gru
bu başta gelmektedir. Bu grupta ihracat % 39 oranında artm ıştır. Onu, 
130 milyon dolarla gıda ve içki sanayii ve 123 milyon dolarla da kimya 
sanayii izlemektedir. Bu iki gruptan gıda ve içki sanayii 1974 yılında % 13 
oranında gerilemiş, kimya sanayii ise %  78 oranında yükselmiştir. Deri 
ve kösele işleme sanayii 75 milyon dolara çıkarak % 63 oranında artm ış
tır. Demirden başka m etaller sanayii %  82 artışla 40 milyon dolara ç ık 
mış, orman ürünleri sanayii 24 milyon doları bulmuş, ve %  200 oran ile 
en hızlı artan grubu teşkil etmiştir. Diğer gruplardan madeni eşya - ma- 
kina imalât sanayii %  100 oranında artışla 16 milyon dolara çıkmış, cam 
ve seram ik sanayii ihracatı da 12 milyon dolara ulaşarak %  71 oranında 
artm ıştır.

Madencilik ve taşocakçılığı grubundan ihracat, 1973 yılında 56 mil
yon dolar değerinde iken 1974 yılında 88 milyon dolara çıkmış ve böylece 
% 57 oranında artış kaydetm iştir.

1974 yılında kuru incir, kuru üzüm, fındık, zeytinyağı, melâs, incir 
ezmesi, küspeler, tü tün ve pamuğu kapsayan geleneksel ihraç ürünlerimiz 
değer yönünden % 4  oranında artarak  754 milyon dolara çıkmıştır. B u
nunla beraber geleneksel ihraç ürünlerim iz m iktar yönünden ele alındığın
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da 1973 yılında 1 milyon 103 bin tonluk ihracata karşılık 1974 yılında 827 
bin tonluk ihracat yapıldığı ve ihracatım ızın m iktar yönünden %  25 ora
nında gerilediği görülm ektedir. 1973 te bu ihraç ürünlerim iz değer yönün
den %  42 oranında, m iktar yönünden ise ancak % 2 oranında artış kaydet
mişti. Bu durum da son iki yılda ihracat gelirinde bu gruptan elde edilen 
artışın genellikle dış fiyat yükselm elerinden ileri geldiği anlaşılm aktadır.

Geleneksel ihraç ürünleri içinde pam uk ihracatı geçen yıla göre değer 
yönünden %  20 oranında gerileme kaydetm iş ve 244 milyon dolara in
miştir. Pam uk ihracatı 1973 yılında 369 bin ton iken 1974 yılında %  50 
oranında gerileyerek 183 bin tona düşm üştür. Tütün ve fındık ihracatı geçen 
yıla göre % 54 ve %  42 lik artışlar kaydetm iş ve bu yıl 204 milyon dolar
lık tü tün  ve 173 milyon dolarlık fındık ihraç edilmiştir. Kuru üzüm ihracatı 
%  7 oranında gerileyerek 54 milyon dolarda kalm ıştır. Geçen yıl 40 mil
yon dolar olan küspe ihracatı bu yıl da aynı düzeyi korum uştur. 1973 de 
48 milyon dolara ulaşan zeytinyağı ihracatı 1974 de 15 milyon dolar ola
rak gerçekleşm iştir. Kuru incir ihracatı geçen yıla göre %  6 oranında a r t
mış ve 17 milyon dolara çıkmıştır. 1974 de 4 milyon dolarlık melâs, 3 mil
yon dolarlık incir ezmesi ihraç edilmiştir.

Genel ihracat içinde geleneksel ihraç ürünlerinin payı son yıllarda 
devamlı azalma gösterm ektedir. Nitekim 9 maddelik ihracat 1969 da ge
nel ihracatım ızın % 70 ini kapsarken bu pay 1970 de %  66, 1971 de % 62,
1972 de % 58, 1973 de % 55 e nihayet 1974 te % 49 a düşm üştür.

1974 yılı ihracatının 1973 yılına göre ülke grupları arasındaki dağılımı 
incelendiğinde OECD Ülkelerine yapılan ihracatın değer yönünden arttığı 
fakat toplam  ihracat içindeki payının azaldığı; Anlaşmalı Ülkelere yapılan 
ihracatın hem değer hem de toplam  ihracat içindeki payının arttığı, “Diğer 
Ülkelere” yapılan ihracatın değer yönünden artm akla beraber toplam  ihra
cattaki payının değişmediği görülm ektedir.

1974 yılında OECD Ülkelerine geçen yıla göre % 14 oranında bir a r
tışla 1 milyar 81 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu grubun genel ihra
cat içindeki payı 1973 de %  72 iken 1974 de % 71 e düşm üştür. OECD Ül
keleri grubu içindeki O rtak Pazar Ülkelerine yapılan ihracat, 1974 yılında 
717 milyon dolara yükselerek % 17 oranında artış kaydetm iş ve bunun 
genel ihracat içindeki payı da %  46 dan % 47 ye çıkmıştır. OECD içinde 
incelenen Dolar Sahası Ülkelerine 149 milyon dolar, diğer OECD Ülkele
rine 215 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Dolar Sahası Ülkelerinin genel 
ihracat içindeki payı %  12 den %  10 a düşmüş, Diğer OECD Ülkelerinin 
%  14 olan payı ise değişmemiştir. 1974 yılında Anlaşmalı Ülkelere %  40 
artışla 146 milyon dolarlık ihracat yapılmış, bu ülkelerin genel ihracat 
içindeki payı da % 8 den %  10 a yükselm iştir. “Diğer” Ülkelere yapılan 
ihracat ise % 16 oranında artarak  305 milyon dolara yükselmiş fakat to p 
lam ihracat içindeki payı değişmiyerek %  20 oranında kalmıştır.
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B. İthalat

Liberasyondan yapılan ithalat ile tahsisli m allar ithalatını ve ayrıca 
Anlaşmalı Ülkelerden yıllık ticaret protokollarına ekli kontenjan listeleri
ne göre yapılan ithalatı kapsayan “Program İthalatı” grubu için 1974 yı
lında 2 m ilyar dolarlık bir ithalat öngörülm üştür. Program  İthalatı 1974 
yılında 1973 yılına kıyasla % 102 oranında artarak  3 milyar 444 milyon do
lara yükselmiş ve bunun toplam  ithalat içindeki payı da %  82 den % 91 e 
çıkmıştır.

1974 yılında Program  İthalatı grubu içinde liberasyon yoluyla yapılan 
ithalat 1973 yılına kıyasla %  120 lik bir artış kaydetm iş ve 2 milyar 524 
milyon dolar olmuştur. Liberasyon yoluyla yapılan ithalatın toplam itha
lattaki payı da % 55 den %  67 ye çıkmıştır. Tahsisli ithal malları listesin
den yapılan ithalat, %  46 oranında artarak  697 milyon dolara çıkmış, fa
kat toplam ithalattaki payı ise %  23 den % 18 e inmiştir. Anlaşmalı Ülke
lerden yıllık ticaret protokollarına ekli kontenjan listelerine dayanarak yapı
lan ithalat 78 milyon dolardan 223 milyon dolara çıkarak % 186 oranında 
artm ış ve grubun toplam ithalattaki payı %  4 den %  6 ya yükselmiştir.

İhracat bölümünde de belirtildiği üzere Anlaşmalı Ülkelerle dış ti
caretim izin payı 1974 yılında artm ıştır. Bu artış özellikle Sovyetler Birliği 
ile kliringe dayalı olağan ticaret yanısıra aram ızda gerçekleştirilm ekte 
olan önemli bazı yatırım  projelerinden ileri gelmektedir.

1974 Programı, özel yatırım  kredileri, özel yabancı sermaye, Nato - enf- 
rastrüktür, bedelsiz ve diğer kalemleri kapsıyan “Diğer İthalat” grubu için 
550 milyon dolarlık bir ithalatı öngörmüştür. Bu hedef gerçekleşmemiş ve 
“Diğer İthalat” 334 milyon dolarda kalmıştır. 1974 te önceki yıla göre 
“Diğer İtha lat” % 12 oranında azalmış ve bu grubun toplam  içindeki payı 
% 18 den % 9 a düşmüştür.

1974 yılında “Diğer İthalat” grubu içinde özel yatırım  kredilerinden 
yapılan ithalat geçen yıla göre %  20 oranında azalmış ve 235 milyon do
lara inmiştir. Bu çeşit ithalatın toplam içindeki payı da % 14 den % 6 ya 
inmiştir. 1973 te 15 milyon dolar olan özel yabancı serm aye ithalatı 1974 
de 16 milyon dolara çıkarak % 7 oranında artm ış ancak toplam  ithalattaki 
payı azalmıştır. 1974 yılında bedelsiz ithalat %  16 oranında artarak  58 mil
yon dolara çıkmıştır. 1973 te 21 milyon dolar olan Nato - enfrastrüktür ka
lemi 1974 te 24 milyon dolara yükselmiştir.

İthalatım ız mal grupları yönünden incelendiğinde yatırım , tüketim  ve 
hammadde ithalatı için 1974 yılıyla ilgili olarak 2 milyar 450 milyon dolar 
programlandığı görülmektedir. Bu hedefin 850 milyon doları yatırım  m ad
deleri, 200 milyon doları tüketim  maddeleri, 1 milyar 400 milyon dolan 
da hamm addeler ithalatı ile ilgilidir. Hedef, yatırım  maddeleri ithalatında



%  52 oranında, hamm addeler ithalatında % 67 oranında aşılmış, tüketim  
maddeleri ithalatında ise hedefin % 2 1  altına düşülm üştür.

1974 yılında ithalatın yatırım, tüketim  ve hamm adde mal grupları 
yönünden durum u şöyledir : Yatırım maddeleri ithalatı %  29 oranında a r t
mış ve 1 milyar 289 milyon dolara ulaşm ıştır. Yatırım maddeleri grubu 
içindeki makina ve teçhizat ithalatı %  23 artışla 1 m ilyar 92 milyon dolara 
yükselmiş, inşaat malzemeleri ithalatı %  70 oranında artm ış ve 197 mil
yon dolara çıkmıştır.

157 milyon dolarlık tüketim  maddeleri ithalatında artış %  74 oranın
dadır. Ham maddeler ithalatı ise % 135 artışla 2 milyar 332 milyon dolara 
ulaşmıştır.

1973 yılında genel ithalat içindeki payı %  48  olan yatırım  maddeleri 
ithalat payı bu yıl % 34 e düşmüş, buna karşılık önceki yıl genel ithalat 
içindeki payı % 48 olan hamm addeler ithalat payı 1974 te % 62 ye yük
selmiştir. 1973 te Çf 4 olan tüketim  maddeleri ithalat payı ise 1974 te de
ğişmemiştir.

İthal edilen başlıca maddeler yönünden 1974 yılı 1973 yılı ile karşı
laştırıldığında sunî gübre dışındaki maddelerin hepsinde ithalatın yüksek 
oranlarda arttığı görülm ektedir. Bu arada özellikle makineler ithali %  30 
yükselerek 845 milyon dolara, akaryakıt ithali %  245 oranında artarak  763 
milyon dolara ulaşm ıştır. Demir - çelik ithali % 115 oranında yükselerek 
531 milyon doları bulmuş, taşım a araçları ithali % 21 oranında artm ış ve
283 milyon dolara çıkmıştır. îlaç ve boya ithali %  59 oranında yükselerek
284 milyon dolara varmış, plastik kauçuk ithali c/o 92 oranında artarak  
136 milyon dolara ulaşmış, dokuma - iplik ithali de %  98 oranında yük
selerek 105 milyon dolara çıkmıştır. Hayvani ve nebati yağlar ithali 1973 
te 4 milyon dolar iken 1974 te  17 milyon dolar olarak gerçekleşm iştir.

Önceki yıl 132 milyon dolarlık ithalat yapılarak % 113 oranında artış 
kaydetm iş olan sunî gübre ithali 1974 yılına devreden stoklar dolayısiyle
101 milyon dolara düşm üştür.

1974 yılı ithalatının bir yıl öncesine göre ülke grupları arasındaki da
ğılımı incelendiğinde OECD ülkeleri ile Anlaşmalı Ülkelerden yapılan it
halatın değer yönünden artm akla beraber bunların toplam ithalat içindeki 
paylarının azaldığı; Diğer Ülkelerden yapılan ithalatın hem değer hem de 
pay yönünden genişlediği izlenmektedir.

1974 yılında OECD Ülkelerinden 2 milyar 684 milyon dolarlık ithalat 
yapılarak %  65 oranında artış m eydana gelmiştir. Ancak, bu grubun top
lam ithalat içindeki payı 1973 te  %  78 den 1974 te % 71 e inmiştir. OECD 
Ülkeleri grubu içindeki O rtak Pazar Ülkelerinden 1974 yılında % 50 a rtış
la 1 milyar 708 milyon dolarlık ithalat yapılmış, toplam ithalat içindeki
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pay ise %  55 den % 45 e inmiştir. Dolar Sahası Ülkelerinden %  90 artışla 
394 milyon dolarlık ithalat yapılmış, toplam ithalat içindeki pay değişmi- 
verek % 10 olarak kalmıştır. Diğer OECD Ülkelerinden %  111 fazlalıkla 
582 milyon dolarlık ithalat yapılmış ve bunun toplam ithalat içindeki payı 
c/c 13 den 9c 15 e çıkmıştır.

Anlaşmalı Ülkelerden gerek serbest dövizle gerek yıllık ticaret pro- 
tokollarına ekli kontenjan listelerine dayanarak yapılan ithalât 1974 yılında 
% 10 oranında artarak 171 milyon dolardan 188 milyon dolara yükselmiştir. 
Bu ithalatın toplam içindeki payı ise %  8 iken % 5 e düşmüştür.

Diğer Ülkelerden yapılan ithalat 1974 yılında 906 milyon dolara çıka
rak %  212 oranında artış kaydetmiş, bu ithalatın toplam içindeki payı da 
% 14 ten % 24 e yükselmiştir.

1974 yılı dış ticaret açığı 1973 yılından 1 milyar 477 milyon dolar faz
lası ile 2 milyar 246 milyon dolardır. Ülke gruplarının 1974 yılında dış açı
ğımızdaki payları incelendiğinde dış açığımızın 991 milyon dolarının Ortak 
Pazar Ülkeleri, 245 milyon dolarının Dolar Sahası Ülkeleri, 367 milyon do
larının Diğer OECD Ülkeleri, 42 milyon dolarının Anlaşmalı Ülkeler ve 
601 milyon dolarının “Diğer Ülkeler” ile ilgili ticari işlemlerimizden ileri 
geldiği anlaşılm aktadır. Bu durumda, dış açığımız üzerinde OECD Ülkeleri
nin % 71, Anlaşmalı Ülkelerin % 2, Diğer Ülkelerin % 27 oranlarında 
paylan olmuştur.

3 — KAMBİYO REJİMİ

Kambiyo rejimi 25.2.1930 tarih  ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında Kanuna, bu Kanuna dayanılarak çıkarılan kararlara ve 
bazı kanunların kambiyo mevzuatı ile ilgili hükümlerine göre düzenlen
mektedir.

20 Eylül 1974 gün, 15012 sayılı Resmî G azete’de yayımlanan Türk 
Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı K arara ilişkin Seri : 1, No : 4 
Tebliğle yurdum uzda ilk defa, yetkili bankalara döviz pozisyonu tutm a 
olanağı tanınmıştır.

Kambiyo rejimi sistemimizde ileri bir adım sayılan bu uygulamaya 
ilişkin tebliğ uyarınca, son bilançolarına göre toplam mevduat tu tarları 
2 milyar Türk Lirasının üstünde olan yetkili bankalar, 5 milyon dolardan 
az, 25 milyon dolardan fazla olmamak kaydiyle Bankamızca alım - satım 
konusu yapılan dövizler üzerinden, döviz pozisyonu tutabilecek, bu dö
vizleri Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı, ihracat ve ithalât rejim 
leri esasları dahilinde serbestçe kullanabilecek, spekülatif am açlar dışın
da arbritraj işlemleri yapabilecek, muhabirleri nezdinde depo hesapları aça
bilecek, Türkiye’de faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerle kamu ku-
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ruluşlarm a yatırım larla ilgili tesisat, makina, ham ve yardımcı madde it
halatında kullanılm ak üzere döviz kredisi verebileceklerdir.

Döviz pozisyonu tu tan  bankalar, ayrıca içte ve dışta mukim gerçek 
ve tüzel kişiler adına faizli döviz tevdiat hesapları açabileceklerdir.

Döviz pozisyonu tu tm aya yetkili bankalarda m evcut döviz ve efek
tiflerin, uluslararası kambiyo borsalarındaki değer değişikliklerinden do
ğacak kâr ve zararı bu bankalara ait olacaktır.

1967 Haziranında ihdas edilmiş olan dövize çevrilebilir Türk Lirası 
m evduat hesaplarından hariçte mukim gerçek ve tüzel kişilere ait olanla
rının tasfiyesine 1974 te  de devam edilmiştir. Bu kişilerin hesapları 1976 
Nisanında tam am en kapatılm ış olacaktır.

Özel sektör ve kam u sektörü, 3 Ocak 1973 günlü Resmi Gazete’de 
yayım lanarak yürürlüğe konulan 7/5399 sayılı Özel Dış Krediler ve Faiz 
Eşlendirme Fonu hakkındaki K arara dayanarak kendi imkânları ile belli 
projelerin finansmanı için Türkiye’deki Bankalar aracılığıyle özel kaynaklı 
dış krediler temini işlemlerine 1974 yılında da devam etmişlerdir.

1974 yılında Türk Lirasının ABD dolarına karşı olan 1 $ =  TL. 14.— 
merkezi kuru aynen devam ettirilm iş, bu arada uluslararası kambiyo kur
ları arasında gerekli ahengin sağlanm ası için Para Fonu tarafından konulan 
kurallara uygun tedbirler alınmıştır. Merkezi kurlar ve geniş m arjlarla 
ilgili Para Fonu kuralına göre : m üdahale parası üzerinden tescil ettirilen 
merkezi kura nazaran, kendi paraları ile diğer üyelerin para lan  arasındaki 
kambiyo işlemlerinde uygulanm ak üzere çeşitli dövizler için tespit olunan 
herhangi iki alış veya iki satış kuru arasında en çok %  2 lik bir farkın 
bulunmasına cevaz verilmektedir.

Buna göre, herhangi bir yabancı paranın uluslararası kambiyo piyasa
larında değer kazanm ası ya da değer kaybetm esi sonucu öteki yabancı 
paraların kurlarına nazaran % 2 yi aşan bir fark m eydana geldiği takdirde, 
%  2 lik m arjların içine sokulacak şekilde kurların derhal ayarlanm ası ge
rekm ektedir.

Nitekim, 1974 yılı içinde, uluslararası kambiyo piyasalarında Merkez 
Bankasınca alım - satım  konusu yapılan dövizlerden bazılarının değerlerin
de meydana gelen değişiklikler nedeniyle %  2 lik m arjların bozulması üze
rine çeşitli tarihlerde bu dövizlerin Türk Lirası ile kurları ayarlanm ış bu
lunmaktadır.

196 sayılı Kanunla ihdas edilmiş bulunan Dış Seyahat Harcam aları 
Vergisi Kanununun uygulanm ası 1974 Bütçe Kanunu ile durdurulm uş ve 
böylece dış seyahat dövizleri, bilet ve bagaj ücretleriyle ilgili değişik kur 
uygulamasına son verilmiştir.

76



4 — ÖDEMELER DENGESİ GELİŞMELERİ

Ödemeler dengemiz cari işlemler ve sermaye hareketleri olmak üze
re başlıca iki bölümden oluşmaktadır.

Cari işlemler dengesi dış ticaret, görünmeyen işlemler ve enfrastrük- 
tür ve offshore gelirlerini içermektedir. Cari işlemler 1946 - 1972 yılları 
arasında, devamlı açıkla kapanmıştır. Ancak 1968 yılından sonra bu açık 
azalmaya yönelmiştir. 1972 de cari işlemler sadece 8 milyon dolar açıkla 
kapanmış ve 1973 de ise ilk kez 473 milyon dolar fazla vermiştir. 1973 de 
bu um ut verici gelişmeye karşılık 1974 yılında cari işlemler öngörülen 
100 milyon dolarlık Program tahminini de aşarak 702,2 milyon dolarlık 
bir açıkla kapanmıştır.

Cari işlemler içinde dış ticaret dengesi de 1947 - 1972 yılları arasında 
devamlı açık vermiştir. Dış ticaret açığının büyüme hızı 1970 yılından 
itibaren yavaşlam aya başlamış ve 1973 de bir önceki yıla göre %  15 e 
düşmüştür. Ancak Program da 1974 için bu artışının 1973 e göre % 47 ol
ması beklenirken oran %  187 ye çıkmış ve dış ticaret açığı 2 milyar
245,3 milyon dolara ulaşmıştır.

Cari işlemlerin diğer grubu olan görünmeyen işlemler, 1950 - 1964 
yılları arasında devamlı açık vermiş, 1965 yılında ilk kez 10 milyon dolar
lık bir fazlaya geçmiştir. Görünmeyen işlemler dengesi 1965 ten beri sü
rekli fazla verm ektedir. Denge fazlası 1973 de 1 milyar 236,4 milyon do
larken 1974 de 1 milyar 516,1 milyon dolara yükselmiştir.

Görünmeyen işlemlerin önemli kalemleri işçi gelirleri ile turizm  ve dış 
seyahattir. 1974 te yurt dışına gönderilen işçi sayısında azalma olmasına 
rağmen işçi dövizleri •% 20 oranında yükselerek yıl sonunda 1 milyar 426,3 
milyon dolara çıkmıştır. 1964 yılından itibaren oldukça küçük değerlerle 
başlayan işçi dövizleri akımı, özellikle 1970 lerde büyük kaynak olma ni
teliğine kavuşm uştur. İşçi dövizlerinden sağlanan gelirlerle 1973 yılında 
ithalatın % 56,7 si 1974- yılında % 37,7 si karşılanabilir duruma gelmiştir.

Turizm gelirleri ve dış seyahat kaleminin 1970 yılından itibaren ver
meye başladığı fazla 1973 te 78 milyon dolara çıkmıştır. Fakat 1974 te 
Program a göre 95 milyon dolarlık bir fazla beklenirken gerçekleşme 41,6 
milyon dolar olabilmiştir.

Görünmeyen işlemler aynı zamanda dış borç faiz ödemeleri, kâr 
transferleri, proje kredileri, hizm et ödemeleri ve “diğer göriinmeyenler” i 
de kapsam aktadır. 1974 yılında dış borç faiz ödemeleri 1973 e göre 43,4 
milyon dolar artarak  102,4 milyon dolar, kâr transferleri ise 36,3 milyon 
dolar yükselerek 71,1 milyon dolar olmuştur. Çeşitli projelerin kuruluş 
aşam asında teknik konularda yapılan harcam aları içeren proje kredileri 
hizm et ödemeleri 1973 te 24 milyon dolar olmuş 1974 te böyle bir ödeme 
yapılmamıştır. Navlun, sigorta, liman, komisyon gibi hizm etler için yapılan
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harcam aları ve gelirleri içeren “diğer görünm eyenler” ise 1974 yılında
221.7 milyon dolar fazlayla kapanmıştır.

Cari işlemlerin üçüncü alt grubu olan enfrastrüktür ve off-shore 
gelirleri 1974 te Program tahm inlerine yaklaşık olarak 27 milyon dolar 
gerçekleşmiştir.

Ödemeler dengesinin bir diğer grubu olan serm aye hareketleri; dış 
borç ödemeleri, özel yabancı sermaye, proje kredileri, bedelsiz ithalat, kon
sorsiyum kredileri kalem lerini içermektedir. 1974 yılındaki gelişmeler so
nucu serm aye hareketleri fazlası Program da öngörülen 365 milyon do
ların altında, 244,2 milyon dolar olarak gerçekleşm iştir. Sermaye h a 
reketleri fazlası 1973 te 432,3 milyon dolar idi.

Dış borç ödemesi Program da 125 milyon dolar öngörülmüş ve 1974 
yılı sonunda 126,1 milyon dolar olarak gerçekleşm iştir. Özel yabancı ser
maye girişleri 1973 e göre 9,5 milyon dolar artarak  78,6 milyon dolardan 
88,1 milyon dolara yükselm iştir. Bedelsiz ithalat 1974 yılı sonunda 57,9 
milyon dolarda kalm ıştır. Bedelsiz ithalat için Program  tahm ini 80 milyon 
dolardı. Proje kredileri 1974 Program ında öngörülen 300 milyon doların 
altında 221,9 milyon dolar olarak gerçekleşm iştir. Proje kredileri 1973 ger
çekleşmesi 327,9 milyon dolardı. Konsorsiyum kredileri 1973 yılına göre
45.7 milyon dolar azalmış ve öngörülen 30 milyon doların altında 2,4 mil
yon dolara inmiştir.

1974 yılı ödemeler dengesi; cari işlemler ve serm aye hareketleri gözö- 
nünde tutulduğunda, Program da öngörülen 265 milyon dolar açığın üs
tünde 458,0 milyon dolarlık bir genel denge açığı verm iştir. 1973 yılında 
ise genel denge 905,3 milyon dolar fazla ile kapanmıştı.

Döviz rezervlerim iz 1973 yılı sonu itibariyle 2 milyar 39,7 milyon 
dolar iken tüm bu işlemlerin sonucunda 1974 yılı sonu itibariy]e-42§v7“mil- 
yon dolar azalarak, 1 milyar 608,8 milyon dolara inmiştir. ^ 3 ^ . /

VI. FİYATLAR

1 — TOPTAN EŞYA FİYATLARI GENEL ENDEKSİ

1974 yılında Toptan eşya fiyatları genel endeksi, Aralık sonları iti
bariyle % 19,06 ve yıllık ortalam a itibariyle %  29,86 oranlarında artış k a y 
detmiştir. 1973 yılında bu hızlar sırasiyle % 29,19 ve % 20,47 idi.

Toptan eşya fiyatları genel endeksini oluşturan gıda maddeleri ve 
yemler grubu ile sanayi hamm addeleri ve yarı mamulleri grubunun Aralık 
sonları itibariyle artış hızları 1974 te 1973 e göre yavaşlamıştır. Y avaş
lama ikinci grubta daha belirgindir. Gıda m addeleri ve yemler grubu artış 
hızı 1973 te %  32,26 iken 1974 te %  26,98 olmuş; sanayi hammaddeleri
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ve yarı mamulleri grubunda ise %  24,82 olan 1973 artış hızı 1974 te 
%  7,32 ye düşmüştür.

1974 yılında gıda maddeleri ve yemler grubu içinde hububat fiyat
ları % 38, bakliyat %  35, hayvan mahsulleri %  28, hayvan yemleri %  20 
ve canlı hayvan fiyatları % 4 oranlarında yükselme kaydetm iştir.

1974 yılında sanayi hammaddeleri ve yarı mamulleri grubu içinde en 
hızlı fiyat artışı % 70 oran ile sınai ve madeni yağlardadır. Bu alt grubu 
% 51 ile madenler, % 44 ile kağıtlar, % 25 ile yapı malzemesi, %  17 ile 
dokuma maddeleri ve % 6 ile yakacaklar izlemektedir. Bu grup içinde deri 
fiyatları geçen yıla göre %  11 oranında düşme göstermiştir.

Aylık fiyat hareketleri yönünden 1974 yılının genel görünümü şöyle 
olmuştur. Yılın ilk beş ayında hızlı bir artış kaydedilmiştir. Akaryakıt, 
şeker, çimento, demir-çelik ve kâğıt fiyatları 25 Şubatta ayarlanm ış ve 
ilk beş ay sonunda toptan eşya endeksi % 17 oranında yükselmiştir. A n
cak Haziran ayında son 26 aydanberi ilk kez olmak üzere bir fiyat gerile
mesi kendini göstermiş, Ekim ayında da ikinci kez bir gerileme meydana 
gelmiştir. Aradaki ayların etkisiyle genel fiyat düzeyi ancak Kasım içinde 
Mayıs düzeyine ulaşabilmiş ve nihayet Aralık sonunda bir önceki Aralığa 
göre % 19 oranında bir artış ortaya çıkmıştır.

— 1974 yılı Ocak ayında genel endeks % 2,4 oranında artış göster
miştir. Geçen yılın eş ayında endeks %  0,5 oranında artm ıştı.

— Şubat ayında % 3,1 oranında artış olmuştur. Geçen yılın eş ayında 
kaydedilen %  4,9 luk artış yılın en hızlı artışı idi.

— M art ayında %  4,6 ile 1974 ün en şiddetli artışı izlenmiştir. 1973 
M artında fiyat artışı %  0,8 oranındaydı.

—  Nisan ve Mayıs aylarında endeks artışları %  2,9 olarak aynı oranda 
gerçekleşmiştir. Geçen yılın eş ayları artışları % 0,9 ve % 1,4 idi.

— Haziran ayında endeks son iki yıldanberi ilk kez, %  3,2 oranında 
gerilemiştir. Geçen yılın eş ayında endeks %  0,4 oranında yükselmişti.

— Temmuz ayındaki % 0,1 oranındaki artışa karşılık geçen yılın eş 
ayında artış oranı %  1,7 idi.

— Ağustos ayında %  0,5 oranında yükselen fiyatlar geçen yıl %  2,3 
oranında yükselmişti.

— Eylül aynıda fiyatlar % 3 oranında artış gösterm iştir. Geçen yılın 
eş ayında endeks artış oranı %4,4 idi.

— Ekim ayında fiyatlar tekrar gerilemiştir. Fiyat gerileme oram  %  0,4 
olmuştur. Geçen yılın eş ayında endeks %  2,7 oranında artmıştı.

— Kasım ayında %  0,5 oranında yükselen fiyatların geçen yılın eş 
ayındaki artm a hızı % 1,4 idi.
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— Aralık ayında endeks % 1,5 oranında yükselmiştir. Geçen yılın 
eş ayında endeks c/c 4 ,1  oranında yükselmişti.

1974 yılı içerisinde tarım  desteklem e alım fiyatları aşağıdaki şekilde 
saptanm ıştır :

Tütün : 11 Şubat 1974 te açılan Ege ekici piyasasında baş fiyat 2500, 
ortalam a fiyat 2140, asgari fiyat 600 kuruş olarak açıklanm ıştır. 1973 yı
lma göre baş fiyatta % 52, ortalam a fiyatta % 60, asgari fiyatta  ise %  50 
oranlarında artış olmuştur.

18 M art 1974 te açılan Karadeniz ekici piyasasında baş fiyat 3400, 
ortalam a fiyat 2821, asgari fiyat ise 1000 kuruş olarak saptanm ıştır. Geçen 
yıla göre baş fiyatta % 58, ortalam a fiyatta % 78, asgari fiyatta ise % 186 
oranlarında artış m eydana gelmiştir.

M arm ara ekici piyasası 15 Nisan 1974 te açılmıştır. Bu piyasada baş 
fiyat 3300, ortalam a fiyat 2833, asgari fiyat ise 1000 kuruş olmuştur. 
Geçen yıla göre baş fiyatta % 83, ortalam a fiyatta  %  88, asgari fiyatta ise 
% 100 oranlarında artış m evcuttur.

1 Nisan 1974 te açılan Doğu ekici piyasasında baş fiyat 3400, o rta 
lama fiyat 1988, asgari fiyat ise 1000 kuruş olarak açıklanm ıştır. 1973 
yılma göre baş fiyatta  % 62, ortalam a fiyatta % 83, asgari fiyatta  ise 
%  186 oranlarında artış olmuştur.

Çay : 30 Nisan günü açıklanan yaş çay yaprağının kilosu % 39 a r 
tışla 450 kuruştan  625 kuruşa yükseltilmiştir.

Hububat : Alını fiyatı 30 Mayıs günü açıklanm ıştır. M akarnalık buğ
daylar % 84 artışla 125 kuruştan  230 kuruşa, ekmeklik buğdaylar %  75 
artışla 123 kuruştan 215 kuruşa, çavdar % 76 artışla 90 kuruştan  158 
kuruşa, arpa % 74 artışla 95 kuruştan  165 kuruşa, yulaf %  75 artışla 88 
kuruştan 154 kuruşa yükselmiştir.

Yaş Koza : 1974- 1975 yılı ürünü yaş koza fiyatlarının üretici aley
hine gelişmesinin sakıncalarını önlemek amaciyla bu yıla m ünhasır olmak 
şartıyla desteklem e alımı yapılmıştır. 10 Temmuz günü yapılan açıkla
maya göre birinci kalite yaş kozanın fiyatı 6000 kuruş olarak saptanm ış
tır.

Fmdîk : 30 Temmuz günü yayım lanan alım fiyatı, %  39 artışla 970 
kuruştan 1350 kuruşa çıkarılmıştır.

Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru İnek, Antep Fıstığı ve Yağlık A yçiçeği:
Destekleme alım fiyatları 20 Ağustos günü açıklanm ıştır. Normal nitelikte 
ve ihracata uygun durum a getirilebilecek tem izlikte 9 num ara üzümün 
kilosu 700 kuruştan  %  43 artışla 1000 kuruşa çıkarılmıştır. Kuru incirin 
kilosu 420 kuruştan  %  31 artışla 550 kuruşa, Antep fıstığının kilosu 1800
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kuruştan % 39 artışla 2500 kuruşa, yağlık ayçiçeği tohumunun kilosu 250 
kuruştan %  50 artışla 375 kuruşa yükseltilmiştir.

Kasaplık Canlı Hayvan : Hayvancılığımızın geliştirilmesi ve hayvan 
üreticisinin emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kasaplık canlı hayvanlar 
1974 yılında destekleme ahmına tabi tutulm uştur. 31 Ağustos günü yapı
lan ilana göre kasaplık canlı koyunun kilosu 1200 - 1600 kuruş arasında, 
kasaplık canlı sığırın kilosu 1100 - 1500 kuruş arasında saptanm ıştır.

Çeltik : 18 Eylül günü açıklanan alım fiyatına göre uzun taneli çeltik 
kilosu 360 kuruştan %  25 artışla 450 kuruşa, orta taneli çeltik 340 kuruş
tan % 25 artışla 425 kuruşa, kısa taneli çeltikte 320 kuruştan %  25 artışla 
400 kuruşa yükseltilmiştir.

Pamuk : Fiyatlar 24 Ekim günü ilan edilmiştir. S tandart I beyaz k ü t
lü pamuğun kilosu Ege Bölgesi için 800 kuruş, Antalya Bölgesi için 790 
kuruş ve Çukurova Bölgesi için 760 kuruş olarak saptanm ıştır. Bu bölge
lerdeki fiyat artışları sırasiyle %  33, % 34 ve %  36 oranlarında olmuştur.

Merinos Yapağısı : Yapağı fiyatları 6 Nisan günü Türkiye Yapağı ve 
Tiftik Anonim Şirketince ilân edilmiştir. Yüzde 50 randım anlı yapağıların 
inceliklerine göre kilosu 4825 - 3360 kuruş arasında değişmektedir. Geçen 
yıla göre fiyatlarda % 80 oranında artış olmuştur.

Soya Fasulyesi : Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 23 M art 
günü açıklanan soya fasulyesi taban fiyatının kilosu 200 kuruştan 300 
kuruşa çıkarılmıştır. Fiyat artışı %  50 dir.

Tiftik : Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketince 16 Nisan günü 
açıklanan alım fiyatının kilosu oğlak cinsinde %  73 artışla 6600 kuruşa, 
incede %  83 artışla 6200 kuruşa, konyadağ cinsinde %  89 artışla 6200 ku
ruşa, iyi cinsinde % 86 artışla 5900 kuruşa yükseltilmiştir.

Anason : Tekel tarafından 23 Temmuz günü açıklanan destekleme 
alım fiyatının kilosu 2300 kuruştan 2500 kuruşa çıkarılmıştır. Fiyat artışı 
% 8,7 dir.

1974 yılı içerisinde çeşitli tarife ve maddelere ait fiyat ayarlam aları:

25 Şubat günü Resmî Gazetede yayım lanan kararnam e uyarınca, toz 
şekerde % 37,5, rafine kristal şekerde %  38,7 ve küp şekerde % 39,7 ora
nında; demir - çelikte %  48,6 ilâ % 95 oranında; gazete kağıdında ortalam a 
% 24 oranında; çimento fiyatlarında % 20 ilâ % 50 oranında ve sıvılandı- 
rılmış petrol gazı fiyatlarında ortalam a %  18,5 oranında, süper benzinde 
%  68, normal benzinde %  74, gazyağında %  80 ve m otorinde %  78 ora
nında fiyat artışlarına gidilmiştir.

23 M artta, Türkiye Elektrik Kurumundan elektrik alan Belediye İş
letmelerinin, TEK’nun 9,3 k rş/kw h. lık yakıt fiyat farkını, en çok 11 
krş/kw h. olmak üzere satış tarifelerine ekleyebilecekleri açıklanmıştır.
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— Asgari Ücret Tespit Komisyonu 30 Temmuz günü, tarım  işçileri
nin asgari ücretini tüm  illerde 3500 kuruş olarak saptam ıştır. Böylece üc
retlerde geçen yıla göre ortalam a % 82 oranında artışa gidilmiştir.

— 1 Ağustos günü açıklanan gübre satış fiyatlarında geçen yıla göre 
ortalam a %  186 oranında artış olmuştur.

— Yağlı tohum (çiğit, ayçiçeği) küspelerinin .üretici yağ fabrikala
rında ambalajsız teslim satış fiyatlarında 20 Eylülden itibaren ortalam a 
%  28,4 oranında artırım  yapılmıştır.

— 10 Ekim gününden itibaren A nkara’da elektriğin kilovat saati m es
kenlerde 53 kuruştan 74 kuruşa çıkarılmıştır. Fiyat artışı % 40 tır.

2 — GEÇİNME ENDEKSLERİ VE ALTIN FİYATLARI

Aralık sonları itibariyle 1974 yılında Ankara Geçinme Endeksi 1973 
ten daha az oranda bir artış göstermiş buna karşılık İstanbul Geçinme ile 
Ü cretliler Endeksleri artış hızları 1973 ün oldukça üstünde gerçekleşm iştir.

A nkara geçinme endeksi 1974 yılında % 15,5 oranında artm ıştır. En
deks geçen yıl % 16,6 oranında yükselmişti. Endeks Mart, Mayıs, Temmuz, 
Ekim ve Kasım aylarında, geçen yılm eş aylarına göre daha hızlı, diğer 
aylarda ise daha az oranlarda artm ıştır. Şubat ayında ise endeks son iki 
yıldanberi ilk kez olarak %  1 oranında gerilemiştir. En çok artış, toptan 
eşya fiyatları genel endeksinde olduğu gibi M art ayında meydana gelmiş 
ve endeks %  2,6 oranında artış kaydetm iştir.

1974 yılında A nkara geçinme endeksi içinde aydınlatm a ve ısıtma 
grubu % 15, gıda % 14,5, giyim % 9,4 oranlarında artm ıştır. En hızlı artış 
% 26,9 ile “diğer” alt endeksindedir. Geçen yılın en hızlı artışı % 21,9 ile 
giyimde iken bu yıl en az artış bu giderlerde olmuştur. Gıda alt endeksinde 
süt ve mamulleri %  25,6, hububat ve m amulleri %  18,9, kuru sebze ve 
yemiş % 6,6, ve etler %  6,3 oranlarında yükselm iştir.

İstanbul geçinme endeksi geçen yıl %  19,9 oranında artış gösterm iş
ken 1974 te % 24,4 oranında yükselmiştir. Endeks Mart, Nisan, Temmuz, 
Kasım ve Aralık aylarında geçen yılın eş aylarına göre daha hızlı, Mayıs 
ayında aynı, diğer aylarda daha az artış kaydetm iştir. Endeks Şubat ayında 
% 0,1 oranında gerilemiş M art ayında ise % 5,6 oranında yılın en hızlı 
artışını gösterm iştir.

İstanbul geçinme endeksi içinde gıda % 27,4, giyim % 15,4, aydın
latm a ve ısıtma %  4,2 oranlarında artm ıştır. En çok artış, toptan eşya ve 
A nkara geçinme endekslerinde izlendiği gibi “diğer” alt endeksinde olup 
oranı %  30,5 dir. Geçen yılm en az artışı %  14,7 ile “diğer” endekste idi. 
Geçen yıl en çok artış aydınlatm a ve ısıtmada iken bu yıl en az artış bu
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giderlerde olmuştur. Gıda alt endeksinde süt ve mamulleri %  50,3, hubu
bat ve mamulleri % 39,1, kuru sebze ve yemiş %  18,4, etler %  12,4 oran
larında artm ıştır.

İstanbul ücretliler geçinme endeksi 1973 yılında % 17,6 oranında a i t 
miş iken bu yıl artış oranı % 25,9 a çıkmıştır. Endeks Mayıs, Haziran ve 
Ağustos aylarında geçen yılın eş aylarına göre daha az, Ocak ayında aynı, 
diğer aylarda daha çok yükselmiştir. Diğer geçinme endekslerinde izlen
diği gibi bu endekste de en çok artış M art ayında %  4,6 ile kaydedilmiş
tir. En az artış % 0,1 ile Ağustos ayında meydana gelmiştir.

İstanbul ücretliler geçinme endeksi içinde gıda %  30,4, giyim ve ev 
eşyası % 28,2, ısıtma ve aydınlatm a %  16,6, kira ve ev bakımı giderleri 
% 10 oranlarında artm ıştır.

11 ille ilgili tüketici fiyatları endeksleri incelendiğinde altı ilimizde 
fiyat artış hızlarının geçen yılın üzerinde, geri kalan beş ilimizde ise altın
da kaldığı görülmektedir.

1973 ve 1974 yılları tüketici fiyatları endeksleri artış hızları A nkara’da 
c/c 16,4 ten % 18,7 ye; İzm ir’de %  16,8 den % 18,2 ye; A ntalya’da •% 17 
den % 21,8 e; Eskişehir’de % 13,9 dan % 20,1 e; Ordu’da % 17,8 den 
% 23,1 e; Sam sun’da % 19,7 den % 24,1 e yükselmiş; İstanbul’da %  16,8 
den % 16,7 ye; Adana’da % 25,4 ten % 16,6 ya; Bursa’da % 17,5 ten 
%  14,5 e; D iyarbakır’da % 19,4 ten % 16,1 e; Erzurum ’da % 21,4 ten %  14 e 
inmiştir.

Türkiye’de uzunca bir süre ekonomik gelişmeleri ve fiyat hareketlerini 
izlemenin önemli bir göstergesi olarak kullanılan altın fiyatları son yıllarda 
bu özelliğini yitirm iştir. Ülkede altın fiyatlarının değişimi, iç ekonomik ko
şullardan çok dünya piyasalarındaki spekülasyondan etkilenm ektedir. Ara- 
lik ayları sonu itibariyle 1974 yılında Londra borsasında külçe altın fiyatı 
%  72 oranında artış gösterm iştir. İstanbul piyasasında ise aynı dönem iti
bariyle fiyat artışı %  75 olmuştur. Bunlara karşı Aralık sonları itibariyle 
toptan eşya fiyatları artışı yukarıda belirtildiği üzere % 20 yi bile bulm a
mıştır.

1974 yılında dış piyasaların etkisiyle altın fiyatlarında dalgalanm alar 
devam etmiş ve sürekli artışlar kaydedilmiştir. İstanbul piyasasında 1 gr. 
külçe altının Aralık ayları ortalam ası 1973 yılında 50 lira 1 kuruş iken
1974 yılında %  74,9 oranında artarak  87 lira 49 kuruşa yükselm iştir. Geçen 
yıl külçe altın % 61,7  oranında artış kaydetmişti.

1974 yılı ilk dört ayında külçe altın % 55,6 oranında artış kaydetmiş, 
Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsıyan üç aylık dönemde % 16 ora
nında gerilemiş ve son beş ayda %  33,9 oranında yükselm iştir. 1974 külçe 
altın fiyatı artış hızları şöyledir : Ocakta % 21,7, Şubatta •% 14,5, M artta  
%  10,2, Nisanda %  1,3, Ağustosta % 8,6, Eylülde % 3,2 Ekimde %  0,8, Ka
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sımda %  15,5 ve Aralıkta % 2,6. Külçe altın fiyatları 1974 ün Mayıs, Haziran 
ve Temmuz aylarında ise sırasiyle % 6,3, % 4 ve % 6,6 oranlarında gerileme 
göstermiştir.

Yıllık ortalam alardan gidilerek bir karşılaştırm a yapılacak olursa, 1973 
yılında 44 lira 32 kuruş olan külçe fiyatları 1974 yılında % 66,2 oranında 
artarak  73 lira 67 kuruşa yükselm iştir. 1974 yılında külçe altının en düşük 
fiyatı 2 Ocak günü 54 lira 50 kuruş, en yüksek fiyatı ise 30 Aralık günü 93 
liradır.

Yıllık ortalam alar esas alınırsa, Cum huriyet 1973 te 298 lira 76 kuruş
tan 1974 te 509 lira 28 kuruşa, Reşat 1973 te 470 lira 28 kuruştan 1974 te 
694 lira 54 kuruşa çıkmıştır. Fiyat artış oranları sırasiyle % 70,5 ve % 47,7 
dir. 1974 yılında en düşük ve en yüksek fiyatlar Cum huriyet altınında
2 Ocakta 357 lira ve 31 Aralıkta 645 lira, Reşat altınında ise 2 Ocakta 525 
lira, 10 Eylülde 785 liradır.

Aralık sonlan itibariyle, sikke altınlardan Cum huriyet 1973 te 330 lira 
86 kuruş iken 1974 te 605 lira 39 kuruşa, Reşat 1973 te 501 lira 43 kuruş 
iken 1974 te  760 liraya çıkmıştır.

3 —  FİYAT KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMALARI

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 19 sayılı K arar hükümlerine 
göre 5 Ekim 1973 günü kurulm uş olan Fiyat Kontrol Komitesi 1974 yılında 
da çalışmalarını sürdürm üştür. “Ekonomik istikrarı sağlayıcı para, kredi, 
fiyat ve bireysel gelir tedbirlerini toplu olarak saptayacak ve uygulayacak 
Koordinasyon organları kuruluncaya kadar yürürlükte kalm ak üzere 19 
sayılı Karar hüküm leri”nde 29 M art 1974 günü yayım lanan Kararnam eyle 
değişiklik yapılarak, Fiyat Kontrol Komitesine yeni bir biçim verilmiştir. 
Bu değişiklikle Komitenin kadro itibariyle kapsam ı genişletilm iş ve böyle- 
ce işlerin daha çabuk sonuçlandırılm asına çalışılmıştır.

29 M art 1974 Kararnamesiyle, Komitenin yetkileri de yeniden düzen
lenmiştir. Komite tarafından gerekli görülecek hallerde önceden tesp it ve 
ilân edilecek olan mamul maddelerin fiyatlarında artırım da bulunulması 
Komitenin ön m üsaadesine bağlıdır. Y ürürlükteki m evzuata göre, başka 
organlara verilmiş olan fiyat tespit yetkisine konu mamullerin fiyat artırm a 
kararları Komitenin görevi dışında bırakılm ıştır.”

Bunun dışında, Komite kararlarına aykırı hareketin, bu karar hüküm 
lerine aykırı hareket sayılacağı ve bu gibi hallerde hukukî, İdarî ve eko
nomik tedbirlerin alınacağı belirtilm iştir.

Aynı Kararnam eyle Komitenin, ilgili Bakanlıklar ve Kamu kuruluş
larından her türlü  bilgileri isteyebileceği ve bu bilgi verm e yüküm lülüğüne 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, T icaret ve Sanayi Odaları, meslekî K uru
luşlar, İthal Malları Fiyat Tetkik ve Tescil Dairesi de tabi tutulm uştur.
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Nihayet, fiyat artırım ı için Komiteye yapılacak m üracaat iki ay içinde 
karara bağlanmadığı takdirde, m üracaat konusu mamul için ön m üsaade 
alm ak zorunluluğu da kaldırılmıştır.

Fiyat Kontrol Komitesinin 1974 yılında yayınladığı tebliğlerle :

— Mamul madde deyimi açıklığa kavuşturulm uş;

— Şeker mamulleri fiyatına şeker maliyeti artış m iktarından fazla 
zam yapılmaması için Belediyelere yetki tanınmış;

— Un fiyatlarının tespiti İl Koordinasyon Komitelerine bırakılmış; fi
yat tesbitinde m aliyet unsurlarının esası belirtilmiş;

— Şeker, demir - çelik ve çimento fiyatlarına yapılan zam nedeniyle, 
bunları hammadde olarak kullananların, mamullerinin fiyatlarında 
bu maddelerde meydana gelen fiyat artışının mamul maliyetini e t
kilediği m iktarı aşmamak kaydıyla yapmayı zorunlu gördükleri fiyat 
ayarlam alarının Komitenin ön müsaadesine tabi tutulm am ası uy
gun görülmüş;

— Fiyatlarının artırılm ası Komitenin ön m üsaadesine bağlı olan m al
lar açıklanarak, Komite yetkisi belirli mamul mallar grubu üzerinde 
yoğunlaştırılm ış fakat, belirli mallar grubu dışındaki mamul fiyat
larında gerçek m aliyet değişmelerine dayanmıyan artışlar sap tan
dığı takdirde bunların yeniden ayarlanması, Komitenin yetkisine 
bırakılmış;

— Komiteye m üracaat edeceklerden istenecek bilgi ve belgeler be
lirtilmiş;

— İthalat maliyet artışlarının ön müsaadeye tabi mamullerde ne bi
çimde tüketiciye yansıtılacağı açıklanmış;

— Ham yağ, likit bitkise! yağ ve m argarin fabrikalarından alış, satış 
m iktar ve fiyatları hakkında sağlamak zorunda oldukları bilgiler 
belirtilm iştir.

1974 yılında Fiyat Kontrol Komitesinden 1531 adet fiyat ayarlanması 
isteminde bulunulm uştur. Bu istemlerin 357 adedi Komitece ve geri kalan
ları 3003 sayılı Kanun gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karara 
bağlanmıştır. Fiyat ayarlanm ası istemlerinde gıda ve tem izlik maddeleri 
ve dayanıklı tüketim  m allan ile ilgili olanlar ağırlığı teşkil etmiştir.

VII. KAMU MÂLİYESİ

1 — KONSOLİDE BÜTÇE

1974 yılı Devlet Bütçesi incelenirken önce Bütçe Kanunu ile tespit edi
len ödenek ve gelir tahminleri, daha sonra da Bütçenin on aylık uygulama
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sonuçları, 1973 yılı ile karşılaştırm alı olarak, ele alınacaktır (39,40 ve 41 
sayılı cetveller).

1974 yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler toplamı 83.092 milyon 
lira olup 1973 yılı bütçe ödeneklerinden 20.824 milyon lira (% 33,4) faz la 
dır. Bütçe ödenekleri 1974 yılı için tahm in edilen Gayri Safi Millî Hasıla
nın % 19,3 ünü teşkil etm ektedir. Bu oran 1973 yılında % 21,4  idi.

1974 yılı Bütçe kanununa göre Genel Bütçe ödenekleri 81.658 milyon 
lira ve Katma Bütçe ödenekleri 14.741 milyon liradır. Katm a Bütçe öde
neklerinden 13.307 milyon liralık Hazine yardımı düşüldüğü takdirde kon
solide Bütçe ödenekleri 83.092 milyon lira olmaktadır.

Bütçe Kanunu ile tespit edilen 1974 Mali Yılı gelir tahm inleri 77.092 
milyon liradır. Bu gelirlerin 75.658 milyon lirası Genel Bütçe geliri, 1.434 
milyon lirası Katma Bütçe geliridir. Ödenekler toplamı ile tahm in edilen 
gelir arasındaki 6.000 milyon liralık farkın iç istikrazla karşılanm ası ka
rarlaştırılm ıştır.

77.092 milyon liralık gelirin 67.625 milyon lirası vergi geliri, 6.483 
milyon lirası vergi dışı normal gelir ve 2.984 milyon lirası özel gelir ve 
fonlar geliridir.

Bütçe Kanunu ile 83.092 milyon lira olarak tespit edilmiş bulunan 1974 
Mali Yılı Konsolide Bütçe ödenekleri yıl içinde verilen ek ve olağanüstü, 
İratsız otom atik ve iratlı otom atik ödeneklerle 31.12.1974 tarihinde 89.043 
milyon liraya çıkmıştır. Toplam ödenekler 1973 Mali Yılı Bütçesinin 31 A ra
lık 1973 sonundaki ödeneklerine kıyasla 23.370 milyon lira (%35,6) fazladır.

1974 yılı için verilmiş ödeneklerden 1974 aralık ayı sonuna kadar, yani 
on aylık dönemde gerçekleştirilm iş olan harcam alar 51.692 milyon liradır. 
On aylık dönemler itibariyle 1973 yılında ödeneklerin %  64 ü verile emri
ne bağlandığı halde 1974 yılında bu oran %  58,1 dir.

Mali yılın onuncu ayında fiili ödemeler 55.523 milyon liradır. Bu öde
meler 1973 mali yılının aynı döneminde yapılan ödemelerden 11.994 milyon 
lira (% 27,6) fazladır. 55.523 milyon liralık fiili ödemenin 6.057 milyon li
rası bütçe emanetinden yapılan ödemedir.

1974 mali yılında onuncu ay sonuna kadar 58.513 milyon liralık gelir 
tahsilatı gerçekleşm iştir. Bu gelirlerin 52.010 milyon lirası vergi geliri, 
3.727 milyon lirası vergi dışı gelir ve 2.776 milyon lirası da özel gelir ve 
fonlardan sağlanan gelirdir. Gelir tahsilatı 1973 yılının aynı dönem gelirine 
kıyasla %  23,6 oranında yüksektir. A rtışlar vergi gelirlerinde %  22,4 ve 
özel gelir ve fonlarda % 81,5 tir. Vergi dışı norm al gelirler 1973 yılının aynı 
dönem gelirlerinden azdır.

Toplam gelir tahsilatı içinde vergi gelirlerinin payı 1973 yılında % 89,7 
iken 1974 yılında % 88,9 a, vergi dışı norm al gelirlerin payı ■% 8,2 den
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% 6,4 e inmiş, özel gelir ve fonların payı ise %  2,1 den % 4,7 ye yüksel
miştir.

1974 yılı aralık sonu itibariyle Hâzinenin nakit durumundaki gelişme
leri kısaca belirtelim. 1974 yılı sonunda Hâzinenin m evcut ve alacakları
11.770 milyon lira, kısa vadeli borçları 19.020 milyon liradır. Alacak ve borç 
dengesi 7.250 milyon lira borç bakiyesi verm ektedir. Buna 2.940 milyon 
liralık bütçe emanetleri de eklenince Hazine nakit durum u borç bakiyesi 
10.190 milyon lira olm aktadır (42 sayılı cetvel).

1973 yılı sonu ile karşılaştırıldığında Hazine mevcut ve alacakları 4.660 
milyon lira, buna karşılık kısa vadeli borçları 5.923 milyon lira artm ıştır. 
Böylece alacak - borç dengesinin borç bakiyesi 1.263 milyon lira artm ıştır.
1974 yılında bütçe emanetleri de 1.844 milyon liradan 2.940 milyon liraya 
çıkarak 1.096 milyon lira arttığı için net Hazine nakit durumu borç bakiyesi 
de 2.359 milyon lira artarak  7.831 milyon liradan 10.190 milyon liraya 
çıkmıştır. Hazine m evcut ve alacaklarından kasa ve bankalar 841 milyon 
lira azalmış, avanslar ise 5.501 milyon lira artm ıştır. Plasm an bonoları 46 
milyon lira ve emanet paralar 854 milyon lira arttığ ı için Hâzinenin kısa 
vadeli borçları 5.923 milyon lira artarak  13.097 milyon liradan 19.020 mil
yon liraya çıkmıştır.

Bütün bu işlemlerden sonra 1974 yılında 1973 e göre Hazine nakit du
rum unda 2.359 milyon liralık alehte bir gelişme meydana gelmiştir.

2 — KAMU BORÇLARI

Kamu iç borçları 1973 sonunda 38.516 milyon lira iken 1974 sonunda 
42.995 milyon liraya çıkm ıştır (43 sayılı cetvel). 4.479 milyon liralık artışın 
1.374 milyon lirası Devlet Bütçesinden ödenecek borçlarda, 3.105 milyon 
lirası bütçe dışı kamu kesimi borçlarında olmuştur. Devlet Bütçesinden 
ödenecek borçlardaki 1.374 milyon liralık artışın dağılışı şöyledir : 1973 
ve 1974 yılları aralık ayları arasında Hazine iç istikraz tahvilleri 1.681 mil
yon lira, 154 ve 250 sayılı Kanunlar gereğince yapılan konsolidasyondan 
doğan iç istikraz borçlan 327 milyon lira artm ış, tasarru f bonoları 376 
milyon lira, 691 sayılı Kanun gereğince tahkim  edilen belediye borçları 
252 milyon lira ve diğer borçlar 3 milyon lira azalmıştır. 1973 sonunda
3 milyon lira bakiye vermiş olan Katma Bütçeli İdareler borçları 1974 te 
tasfiye edilmiştir.

Bütçe dışı kam u kesimi borçlarındaki 3.105 milyon liralık artışın tam a
mı Devlet Yatırım Bankası tahvillerinin 3.300 milyon lira artm ası ile ilgi
lidir. Bu gruba giren diğer tahvillerden İktisadi Devlet Teşekkülleri tahvil
leri 36 milyon lira, belediye tahvilleri ise 159 milyon lira azalmıştır.

Türkiye’nin dış borçlan, dövizle ödenecek dış borçlar ve Türk para- 
siyle ödenecek dış borçlar olarak iki bölümde ele alınmaktadır. Her iki grup
ta da kamu borçları ve özel sektör borçları vardır.
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Dövizle ödenecek dış borçlar 1973 yılında 2.654 milyon dolar iken
1974 te 1.099 milyon dolar artarak  3.753 milyon dolara yükselm iştir (44 
sayılı cetvel). Dövizle ödenecek dış borçlardaki artışın 857 milyon doları 
Devlet Bütçesinden ödenecek borçlarda, 136 milyon doları diğer kamu sek
törü  borçlarında ve 106 milyon doları özel sektör borçlarında olmuştur.
1973 sonunda 2.307 milyon dolar olan Devlet Bütçesinden ödenecek borç
lar 1974 sonunda 3.164 milyon dolara, 153 milyon dolar olan diğer kamu 
sektörü borçlan  289 milyon dolara ve 189 milyon dolar olan özel sektör 
borçları 295 milyon dolara çıkmıştır. Konsolide ticarî borçlar ise 5 milyon 
dolarlık seviyesinde kalmıştır. Devlet Bütçesinden ödenecek dış borçların 
Türkiye’nin dış borçlarındaki payı % 84, diğer kam u sektörü borçları, özel 
sektör borçları ve konsolide ticarî borçların payı %  16 dır.

1974 sonunda 3.753 milyon dolar olan dövizle ödenecek dış borcun 
1.055 milyon doları uluslararası kurum lara, 2.568 milyon doları yabancı 
hüküm et ve hüküm et organlarına, 125 milyon doları yabancı özel firm ala
ra ve şahıslaradır. 5 milyon doları ise konsolide ticarî borçtur. Dış borçların 
%  68 i yabancı hüküm et ve hüküm et organlarına olan borçtur.

Türk parası ile ödenecek dış borçlar 1973 yılında 3.638 milyon lira 
iken 211 milyon lira azalarak 3.427 milyon liraya inmiştir. Bu borçların 
1.700 milyon lirası Devlet Bütçesinden ödenecek borç, 372 milyon lirası 
diğer kamu sektörü borcu, 1.355 milyon lirası ise özel sektör borcudur (45 
sayılı cetvel).
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Ü ç ü n c ü  B ö l ü m

İDARİ İŞLER

Bankamız Başkanı Memduh GÜPGÜPOGLU 9 Ocak 1975 tarihinden 
itibaren isteği üzerine emekliye ayrılmıştır. 1211 sayılı Bankamız Kanunu
nun 28 inci maddesine istinaden Başkan Vekilliğine, Banka Meclisinin 13 
Ocak 1975 tarihli toplantısında, Başkan Yardımcılarından Numan AKSOY 
seçilmiştir.

1211 sayılı Kanun hükümlerine göre, görev süreleri 30 Nisan 1974 ta 
rihinde sona eren Banka Meclisi Üyelerinden Berin BEYDAGI ile H ayret
tin ERKMEN’den açılan iki Üyeliğe, 25 Nisan 1974 tarihinde yapılan His
sedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısında, 1 Mayıs 1974 tarihinden ge
çerli olmak üzere, Şeref BAKŞIK ile Arif Hikmet GÜNER seçilmişlerdir.

1211 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesine göre, 5 yıllık görev süreleri 
22 Ocak 1975 tarihinde sona ermiş bulunan Banka Meclisi Üyesi Mehmet 
Arif ATALAY ile Turan ŞAHÎN’den açılan iki Üyeliğe, Banka Meclisi’nin 
22 Ocak 1975 tarihli toplantısında Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi 
uyarınca, ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapm ak üzere Mehmet 
Arif ATALAY ile Turan ŞAHlN yeniden seçilmişlerdir.

Görev süreleri 30 Nisan 1974 tarihinde sona eren Denetleme Kurulu 
Üyelerinden Mehmet AKMANSU (A) sınıfı Hissedarı tarafından ve İzzet 
AKÇAL (B - C) sınıfı Hissedarları tarafından, 1 Mayıs 1974 tarihinden ge
çerli olmak üzere, 2 yıl için Denetleme Kurulu Üyeliğine yeniden seçil
mişlerdir.

Kadrolarımız, görevin m ahiyeti ve bunları ifa edeceklerde aranılacak 
niteliklere göre hazırlanarak 1.1.1973 tarihinde 3730 olarak tesbit edilmişti. 
25 Ekim 1974 tarihinde faaliyete geçen Denizli ve 1 Kasım 1974 tarihinde 
faaliyete geçen Konya Şubelerimiz için alınan 142 kadro ile birlikte kad
rolarımız 31.12.1974 te 3872 ye yükselmiştir.

1974 yılında istifa, nakil, ölüm ve emeklilik gibi sebeplerle 115 m ensu
bumuz Bankamızdan ayrılmıştır. Açık kadrolarımızda çalıştırılm ak üzere, 
yıl içinde yapılan sınavlarla 152 si yüksek öğrenim, 171 i lise ve dengi öğ
renim gören, güvenlik memuru olarak çalıştırılm ak üzere 2 orta öğrenim 
gören ve 54 ü yardımcı hizm etler sınıfından olan 379 kişi atanm ıştır. Yıl 
sonu itibariyle fiili personel mevcudumuz, 1973 yılına nazaran 264 artışla 
3725 kişiye çıkmıştır.
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önceki yıllarda olduğu gibi Bankamız m ensuplarının meslekî ve ya
bancı dil bilgilerini geliştirm ek amaciyle, Banka ve T icaret Hukuku A raş
tırm a Enstitüsü, Türkiye Bankalar Birliği ve yabancı kü ltür derneklerince 
düzenlenen meslekî ve yabancı dil kursları ile meslekî konularda düzenle
nen seminerlere katılm aları sağlanm ıştır. Yapılan yabancı dil sınavlarında 
başarı gösteren m ensuplarımızdan 17 si, meslekî bilgilerini en yeni m e
to tlara  göre geliştirm ek ve yabancı dil bilgilerini ilerletm ek üzere, bir prog
ram  dahilinde yabancı memleketlerdeki m uhabirlerim iz nezdine staja gön
derilmiştir.
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D ö r d ü n c ü  B ö l ü m

BİLANÇOMUZUN TAHLİLİ, DENETLEME KURULU RAPORU 
BİLANÇO, KÂR VE ZARAR HESABI

BİLANÇOMUZUN TAHLİLİ

1974 yılı Bilançomuzun izah ve tahliline geçmeden, Sayın Kurullarına 
m ukayese imkânı sağlam ak üzere aşağıdaki cetveli arzediyoruz.

A K T İ F

1973

Altın Mevcudu
Döviz Borçluları
Ufaklık Para
Dahildeki M uhabirler
Reeskont ve Senet Üz. Avans
Diğer Avanslar
Tahviller Cüzdanı
İtfaya Tâbi Hesaplar
Gayrimenkuller
Demirbaşlar
Muhtelif

2.048
26.685

64 
1

19.362
9.173

65 
6.266

145
35.

5.955,

.997.433,30
107.759,40

.424.728,22
939.237,89
566.140,39
770.845,15
200.727.76
585.944.76 
088.931,68 
731.468,02
454.225,80

1974

2.048.997
20.404.712

63.977
7.149

32.753.908
19.646.284

64.248
6.216.889

161.643
33.576

5.890.743.

.433,30

.525,57

.603,55

.112,99

.846,95
.617,56
264,38
731,42
859,—
362,30
070,55

T o p l a m  TL. 69.804.867.442,37 87.292.131.427,57

P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar
Döviz Alacaklıları
M evduat
Altın Alacaklıları
M uhtelif
Sermaye
İhtiyat Akçesi
Provizyonlar
K â r

25.332.477
177.693

20.954.914
850

20.892.030.
25.000.

604.343.
425.987.

1.391.568.

967,50
533,12
639,19
887,98
954,32
000 ,—
549,65
184,07
726,54

32.860.284.
151.358.

26.119.572,
1.833.

24.407.999,
25.000,

994.925.
498.070.

2.233.086.

987,50
.651,18
033,47
410,37
949,55
000 ,—
709,03
490,33
196,14

T o p 1 a m TL. 69.804.867.442,37 87.292.131.427,57
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A K T İ F

Altın Mevcudu :

1974 yılı Bilânçomuzda kayıtlı altınlar, beynelmilel ayarlı altınlar ile 
m eskûk ve düşük ayarlı altınlar olmak üzere iki kısm a ayrılmıştır. Bey
nelmilel ayarlı altınlar “Altın M evcudu”, m eskûk ve düşük ayarlı altınlar 
ise “M uhtelif” rübriğinde gösterilmiştir.

Bilânçomuzda görüleceği gibi tam am ı serbest olan altın m evcudu :

Safi Gram TL. Mukabili

Beynelmilel ayarlı 107.821.313,88 2.048.997.433,30
M eskûk ve düşük ayarlı 3.202.678,06 60.862.540,89

olmak üzere to p la m .................. 111.023.991,94 2.109.859.974,19
v  jj~szz: -11111 ■ ıT ü  m b m b İ İ m « ■ ■ » ■ . i c t İ

tutarında olup, geçen yıla göre m iktarında bir değişiklik gösterm eyen bey
nelmilel ayarlı altınlar Bankamıza, m eskûk ve düşük ayarlı altınların ise

Safi Gram TL. Mukabili

96.476,80 1.833.410,37 lık kısmı Hazine’ye
3.106.201,26 59.029.130,52 lık kısmı Bankamıza aittir.

3.202.678,06 60.862.540,89

Geçen yıla nazaran meskûk ve düşük ayarlı altınlardaki 982.522,39 lira 
karşılığı 51.701,80 safi gram lık artış Darphane ve Damga M atbaası ta ra 
fından Hazine nam ına tevdi edilen altınlardan ileri gelmiştir.

Altın evalüasyon kuru 1900,364 kuruştur.

Döviz Borçluları (Konvertibi) :

1211 sayılı Bankamız Kanununun 53. m addesi gereğince yapılan kam 
biyo işlemleri sonucu Hariçteki M uhabirler hesabında yıl sonu itibariyle 
birikmiş bulunan konvertibi dövizler ile Bankamız kasalarındaki konver- 
tibl efektiflerin evalüasyon kurları ile değerlendirilmesini ifade eden 
bu kalemin tu tarı 20.404.712.525,57 lira olup, 18.684.785.810,24 lirası 
Hariçteki M uhabirler hesabında, 1.719.926.715,33 lirası da Efektif depo- 
muzdadır. Geçen yıla nazaran bu kalemde 6.280.395.233,83 liralık bir 
eksiliş olmuştur.
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Ufaklık Para :

Bu kalem kasalarım ızda mevcut 5.859.113,55 lira tutarındaki madeni 
ufaklık paralarla 58.118.490,— lira tutarındaki gümüş on, elli, yüz ve altın 
beşyüz liralık hatıra  paralardan ibaret olup yıl sonu bakiyesi 63.977.603,55 
liradır.

Dahildeki Muhabirler :

7.149.112,99 lira olan Dahildeki M uhabirler rübriği banker m uam e
leler sebebiyle T. C. Z iraat ve Türkiye İş Bankaları nezdinde hasıl olan 
alacaklarım ızı göstermektedir.

Reeskont ve Senet Üzerine A vans:

Yıl sonu itibariyle tu tarı 32.753.908.846,95 lira olan bu kalemin m üf
redatı aşağıda gösterilmiştir.

A — Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :

a) Katma Bütçeli İdareler TL

b) İktisadî Devlet Teşekkülleri :

Toprak M ahsulleri Ofisi Hububat
alımları finansmanı TL

B —  Ticarî Senetler :

a) İktisadî Devlet Teşekkülleri TL.

b) Özel Sektör Senetleri :

1 — T. C. Z iraat Bankasınca ibraz edilen
Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri senetleri TL.

2 —  Bankalarca ibraz edilen diğer
senetler TL.

C —  Ziraî Senetler :

a) T. C. Z iraat Bankasmca ibraz 
edilen senetler :
1 —  Tarım Kredi Kooperatifleri

senetleri
2 —  Diğer Ziraî senetler

b) Diğer Bankalarca ibraz edilen 
senetler TL. 82.192.842,39

1973 sonu ile kıyaslandığında bu kalemde 13.391.342.706,56 liralık bir 
artış olduğu görülmektedir.

TL. 2.884.962.213,29 
TL. 248.028.248,59

1.097.000.000,—

11.155.228.542,44

8.316.497.000.24

2.270.000.000,—

6.700.000.000,—
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Diğer A vanslar:

Bu kalem in yıl sonu bakiyesini teşkil eden 19.646.284.617,56 liranın :

12.483.700.000,—  Lirası Kısa vadeli olarak Hazine’ye

Tahvil karşılığı resmi Bankalara

Tahvil karşılığı Özel Bankalara

Altın karşılığı Özel sektöre

153 sayılı Kanun gereğince Bankalar Tasfiye 
Fonu ikrazları olarak Bankalara

M evduat Karşılıklarından 301 ve 1211 sayılı 
Kanunlar gereğince ziraî finansman olarak 
T.C. Z iraat Bankasına

M evduat Karşılıklarından 1789 ve 1823 sayılı 
Kanunlar gereğince özel finansman olarak

70.004.827,40

299.990.015,62

470.034,16

208.074.813,66

649.943.748,91

5.934.101.177,81

verilmiştir.

Geçen yıla göre bu kalem, 10.472.513.772,41 liralık bir artış göster
mektedir.

Bu artışın 5.934.101.177,81 liralık kısmı, 1789 sayılı Kanunun 11 ve 
1823 sayılı Kanunun 70. m addeleri gereğince, m evduat karşılıklarından 
Devlet Yatırım Bankasına verilen meblâğdan ileri gelmiştir.

Tahviller Cüzdanı :
Banka malı tahviller cüzdanının yıl sonu bakiyesi 64.248.264,38 lira 

olup geçen yıla nazaran 952.463,38 liralık eksiliş itfalardan ileri gelmiştir.

İtfaya Tabi Hesaplar :
İtfaya tabi hesapların yıl sonu bakiyesi toplam  olarak 6.216.889.731,42 

lira olup m üfredatı aşağıda gösterilm iştir.

a) Tahkim Olunan Alacaklarımız Karşılığı Hazine T ahv illeri:
154 sayılı Kanunla tahkim  olunan ve 3 Ekim 1963 tarih  ve 347 sayılı 
Kanun gereğince ilk taksidi İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
sonunda başlam ak üzere, % 1/2 faizle ve altışar aylık taksitler 
halinde Hâzinece 100 yılda ödenecektir. Ancak 1974 yılında da bu 
hesaptan gerek ana para, gerekse faiz olarak her hangi bir ödeme 
yapılmayacağı hususu 1 Haziran 1974 tarih  ve 1823 sayılı 1974 yılı 
Bütçe Kanunu’nun 79 uncu m addesinde belirtilm iştir. Bu alacağı
mızın tu tarı 5.275.700.000,— lira olup dökümü şöyledir :

Hâzineye Kısa Vadeli Avans 1.092.254.250,—
M ahsuba Tabi M atlubat 265.240.651,32
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Maliye Bakanlığı Tiraj Hakları 
5256 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakan
lığından tahsil olunacak kur farkları 
Hazine Kefaletini Haiz Bonolar 
Ticari Senetler
Ticari Senetler Üzerine Avans 
Tahviller Üzerine Avans 
Ziraî Senetler Üzerine Avans

3.222.069,79
2.135.948.401,80
1.049.673.753,26

72.478.278,13
300.202.260,74
377.113.632,03

20.688.729,82

Toplam
Tahsil olunan iki taksit

5.316.822.026,89
— 41.122.026,89

Kaian 5.275.700.000,— liradır.

b) Değerlendirme Farkı Karşılığı Hazine Bonosu :

65 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bonoya bağlanmış olan bu 
alacağımızın yıl sonu bakiyesi 99.446.335,92 liradır. 1961 yılı Bi
lançom uzda 130.850.442,53 lira olarak görülen bu alacak Hâzinece 
taksitler halinde ödenmektedir.

c) Tasfiyeye Tabi Tutulan Alacaklarımız :

Bilançomuzda 372.573.395,50 lira bakiye gösteren bu hesap Ban
kamız ile Maliye Bakanlığı ve Emlâk Kredi Bankası arasında tan 
zim edilen protokoller gereğince 20 yılda tasfiye edilecektir.

d) 1211 sayılı Kanunun 61 inci m addesi gereğince Değerlendirme

18 sayılı karar gereğince Türk Parasının devalüasyonu sonunda, 
Bankamızın altın ve döviz mevcut ve açıkları üzerinden hasıl olan 
aleyhte kur farkları olup Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol 
gereğince 20 yılda itfa olunacak bu hesabın tu tarı 469.170.000,— 
liradır.

Gayrimenkuller:
Gayrimenkullerimiz Banka malı olan binalar ile ileride şube binaları 

yapmak üzere satın alınmış arsalardan ibarettir. Gayrimenkullerimizin 
m aliyet bedelleri 178.685.022,33 lira ve bunlar üzerinden ayrılmış bulunan 
am ortism anlar tu tarı da 17.041.163,33 liradır. Bilânço değeri 161.643.859,— 
lira olan gayrimenkullerimiz 86.704.907,56 lira üzerinden sigortalıdır.

Demirbaşlar:
Demirbaşlarımızın m aliyet değeri 68.138.963,56 lira olup, ayrılmış 

am ortism anlar toplamı 34.562.601,26 liradır. Bilânço değeri 33.576.362,30 
lira olan demirbaşlarımız 66.513.981,04 liraya sigortalıdır.

F a rk ı:
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M uhtelif:

Toplamı 5.890.743.070,55 lira olan bu kalem in m üfredatı aşağıdadır :

1 — Meskûk ve Düşük Ayarlı Altın

2 — Döviz H esaplan

— Hariçteki M uhabirler (Non. Konvertibl) TL.
— Diğer Hesaplar

a) İştirâklerim iz (Konvertibl)
b) M uvakkat Borçlular (Konvertibl)
c) T ransituar Hesaplar (Konvertibl)
d) Efektif Deposu (Non - Konvertibl)

TL. 60.862.540,89

3 — Türk Lirası Hesapları

a) Konvertibl TL. Borçluları
b) M uvakkat Borçlular
c) Özel İhracat Fonundan ödem eler
d) Hâzineden Tahsil Olunacak Bonolar
e) Borçlu T ransituar Hesaplar

151.941.502,98

13.792.750,—
1.347.742.306,11

31.571.207,76
4.868.067,45

TL. 1.397.974.331,32

1.857.375.892,13 
85.732.620,67 
62.404.929,51 
43.889.048,75 

2.230.562.204,30

TL. 4.279.964.695,36
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P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar :

Bankamız Kanununun 36 ncı maddesi gereğince tedavüle çıkarılmış 
banknotların yıl sonu itibariyle tu tarı 32.860,284.987,50 liradır.

Döviz Alacaklıları :

Konvertibl döviz borçlarımızı gösteren bu rübriğin yıl sonu bakiyesi
151.358.651,18 lira olup, 95.427.364,06 lirası Hariçteki muhabirler hesa
bında, bakiyesi 55.931.287,12 lira ise Tevdiat hesabmdadır. Geçen yıla 
nazaran bu kalemde 26.334.881,94 liralık bir eksiliş olmuştur.

Mevduat :

Yıl sonu itibariyle 26.119.572.033,47 lira bakiye gösteren bu hesabın 
m üfredatı aşağıda olduğu gibidir.

A — Resmî M evduat :

a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler
b) Katma Bütçeli İdareler
c) İktisadî Devlet Teşekkülleri
d) Diğer amme Müesseseleri
e) Sair

256.273.950,28
529.700.217,20

89.366.717,09
260.963.689,99

73.639.946,85

TL. 1.209.944.521,41

B — Bankalar :

a) Resmî Bankalar
b) Diğer Bankalar
c) Yurt Dışındaki Bankalar
d) Bankalar Tasfiye Fonu (153 S. K.)
e) M evduat Karşılıkları

133.955.073,82
3.170.531.659,02

1.196.667,28

(1211 S. K. Madde 40) 19.919.639.948,93

TL. 23.225.323.349,05

C — Muhtelif :

a) Bloke
b) Diğer

216.128.272,82
1.440.187.086,65

TL. 1.656.315.359,47
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D — M illetlerarası M üesseseler ve 
dış Yardım Karşılıkları :

M illetlerarası M üesseseler 24.212.022,62

Dış Yardım Karşılıkları :

a) Am erikan Yardım Karşılıkları
b) Diğer Yardım Karşılıkları

3.776.780,92

TL. 27.988.803,54

Altın Alacaklıları :

Hazine’nin 1.833.410,37 lira tutarındaki 96.476,80 safi gram  altın ala
cağını gösterm ektedir.

Muhtelif :

Bu kalemin toplamı 24.407.999.949,55 lira olup m üfredatı aşağıda 
gösterilmiştir.

1 — Türk Lirası Hesapları :

2 — Döviz Hesapları :

Konvertibl dövizler üzerinden çalışan ve Döviz Alacaklıları kaleminde 
yer alan Hariçteki M uhabirler ve Tevdiat hesapları dışında kalan döviz 
borçlarımızı gösteren ve toplam  20.058.941.409,19 lira olan bu kalem in dö 
küm ü aşağıdadır.

— H ariçteki M uhabirler : (Non-Konvertibl) TL. 320.121.242,33

— Diğer Hesaplar :

Konvertibl dövizler :

a) Ödenecek Senet ve Havaleler
b) Akreditif ve îç İstikraz Karşılıkları
c) M uhtelif M ahiyetteki Depozitolar
d) Sair Hesaplar

178.905.465,81
231.742.289,41
977.867.157,25

2.960.543.627,89

TL. 4.349.058.540,36

a) Ödenecek Senet ve Havaleler
b) Provizyon Hesaplar
c) M uvakkat Alacaklılar
d) Alacaklı T ransituar Hesaplar
e) Konvertibl Türk Lirası Mukabili

127.325.012,03
17.212.756.638,83

145.590.824,75
20.607,46

Döviz Alacaklıları 2.007.098.301,13
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Non-Konvertibl Dövizİer

a) Ödenecek Havaleler
b) Provizyon Hesaplar
c) M uvakkat Alacaklılar
d) Alacaklı T ransituar Hesaplar
e) Dahildeki M uhabirler

172.716.722,78
7.461.612,57
1.123.548,15

40.004.334,90
24.722.564,26

TL. 19.738.820.166,86

Sermaye :

Bankamız Kanununun 5 inci maddesi gereğince her biri 100 lira kıy
mette, 250 bin hisseden müteşekkil ve tüm ü ödenmiş sermayemizin his
sedarlar itibariyle dağılışı aşağıdadır.

AdediSınıf

A
B
C
D

136.704
57.934
10.339
45.023

250.000

Tutarı TL.

13.670.400 — 
5.793.400,—
1.033.900,— 
4.502.300,—

25.000.000,—

îhtiyat akçeleri :

Bankamız ve Bankalar Kanunları gereğince ayrılan ihtiyat akçeleri 
toplamı,

Adi îh tiyat Akçesi (1211 S. K. Mad. 60) 
Fevkalâde İhtiyat Akçesi (1211 S. K. M. 60) 
Hususi İhtiyat Akçesi (1211 S. K. Mad. 59) 
İleride Vukuu Muhtemel 
Zarar Karşılığı (7129 S. K. Madde 35)

olmak üzere

685.956.765,18
278.460.261,56

5.508.682,29

25.000.000,—

994.925.709,03

lira

liradır.

Provizyonlar :

Provizyonlar Banka kârlarından m uhtelif riskler karşılığı ayrılan para
lardan teşekkül etmiş olup tutarı,

Tahvil Kıymet Düşüş Karşılığı 
Banknot, efektif vesair kıymet 
nakli üzerinden ayrılan sigorta karş. 
Banka Malı Dövizlerin Yıl Sonu 
Evalüasyon Z arar Karşılığı

olmak üzere

11.936.246,77

235.980.394,10

250.153.849,46

498.070.490,33

lira

liradır.
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Kâr ve tevzi şekli :
Bankanın bilânço safi kârı 2.233.086.196,14 liradır.

Bu kârın 1211 sayılı Bankamız Kanununun 60 ıncı m addesi gereğince 
aşağıdaki gibi dağıtılmasını teklif ediyoruz :

1974 YILI SAFİ KÂRIMIZIN TEVZİ TABLOSU

2.233.086.196,14 liradan1974 yılı safi Kârımız

1) İh tiyat Akçeleri 
Adi ihtiyat 
Fevkalâde ihtiyat

2) Hissedarlara 
İlk kâr hissesi 
İkinci kâr hissesi

3) M emurlara tem ettü  olarak
4) Vergiler 

Kurum lar vergisi 
Gelir Vergisi 
Mali denge vergisi
düşüldükten sonra

446.617.239,23
178.496.895,69

1.500.000,—
1.500.000,—

412.362.285,—
19.241.065,53
49.483.474,15

— 625.114.134,92

—  3.000.000,—

—  20.000.000,—

—  481.086.824,68 

1.103.885.236,54 lira

Hâzineye devredilecek bakiyeyi ifade eder.

Buna nazaran 1974 yılı kârından hissedarlara düşen m iktar :
1.500.000,—
1.500.000,— lira

olmak üzere toplam  3.000.000,—  liradır.

İlk kâr hissesi 
İkinci kâr hissesi

Bunun 250.000 hisseye taksim i neticesinde beher hisseye 12,—  lira 
düşm ekte ve Gelir Vergisi Kanunu hüküm lerine göre Ortaklarım ızdan 
tüzel kişiliği olanlara bu m iktarın olduğu gibi ödenmesi, gerçek kişi olan 
ortaklarım ızın hisselerinden ise %  20 nisbetinde stopaj yapılarak vergilerine 
m ahsuben Maliye Bakanlığına yatırılm ası gerekm ektedir.

Raporumuzu Sayın Ortaklarım ızın yüksek tetkiklerine sunar, H isse
darlarım ıza dağıtılacak kârın, yukarıdaki esaslar dahilinde, 25 Nisan 1975 
tarihinden itibaren tediyesini ve iki aylık maaş tu tarın ı geçmemek üzere, 
Banka m ensuplarına yapılacak ödemenin şekil ve tarihleri hususunda 
Banka Meclisinin yetkili kılınmasını tasviplerine arz ederken, görevlerini 
gayret ve liyakatle yapm akta olan bütün mensuplarımız hakkındaki takd ir
lerimizi ifade etmeyi vazife biliriz.

BANKA MECLİSİ
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

1 9  7 4

KIRKÜÇÜNCÜ HESAP YILINA AİT 

DENETLEME KURULU RAPORU

Türkiye Cum huriyet Merkez Bankası’nın 1974 yılı kasa ve 
depo mevcutlarım, Banka portföyünde bulunan senetlerle tah 
villeri ve altınları m erkezde ve şubelerde zaman zaman sayıp 
inceleyerek kayıtlarına uygun bulduk.

Banka Meclisi’nce Sayın Kurulunuza sunulan bilânço, kâr 
ve zarar hesabının da kayıtlarına mutabık olduğunu gördük.

Bu hesapların kabulünü Sayın Kurulunuzun tasvibine 
arzederiz.

Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi 

İzzet Akçal Mehmet Akmansu

Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi 

Vecih Işık Tarık Hatusil



B İ L A N Ç O
VE

K Â R  VE  Z A R A R  H E S A B I



TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1974 Tarihin

1974 Yılı Kırküçüncü

Türk Lirası
j

Türk Lirası

Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) :

Serbest : ......................... Safi Kg. 107.821,314 2.048.997.433,30

; Merhun : ......................... Safi Kg. —,— —,—

Döviz borçluları (Konvertibl)

2.048.997.433,30

20.404.712.525,57

Ufaklık para 63.977.603,55

Dahildeki muhabirler :

Resmî Bankalar .......................................................... 6.562.129,27

* Diğer Bankalar ........................................................... 586.983,72 7.149.112,99

Reeskont ve senet üzerine avans :

A -H azine Kefaletini Haiz Bonolar :

; a) Katm a Bütçeli İdareler ............................ 2.270.000.000,—

b) İktisadî Devlet Teşekkülleri :

; 1 - Toprak Mahsulleri Ofisi Hubuhat
alımları finansmanı ................................. 6.700.000.000,—

2 - Diğer ...........................................................

B - Ticarî Senetler :

a) İktisadî Devlet Teşekküller ........................ 1.097.000.000,—

b) Özel Sektör Senetleri :

1 - T. C. Z iraat Bankasınca ibraz edilen 
j Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 

senetleri ...................................................... 11.155.228.542,44

2 - Bankalarca ibraz edilen diğer senetler 8.316.497.000,24

C - Ziraî Senetler :

a) T. C. Z iraat Bankasınca ibraz edilen 
senetler :
1 - Tarım Kredi Kooperatifleri senetleri 2.884.962.213,29
2 - Diğer ziraî senetler ............................. 248.028.248,59

b) Diğer bankalarca ibraz edilen senetler .... 82.192.842,39 32.753.908.846,95



MERKEZ BANKASI
de Sona Eren 
Hesap Dönemi Bilançosu A K T İ F

Diğer avanslar :
A-Hazîneye kısa vâdeli avans ..........................
B - Tahvil üzerine avans :

a) Resmî Bankalara ..........................................
b) Hususî Bankalara ......................................

C - Altın ve Döviz Üzerine avans :
a) Resmî Sektör ..............................................
b) Hususî Sektör ..............................................

D - Bankalar Tasfiye Fonu İkrazları (153 S. K.) 
E - Mevduat Kargılıklarından :

a) Ziraî Finansman (1211 S. K. Mad. 40) ...
b) Özel Finansman (1789 S. K. Mad. 11 ve 

1823 S. K. Mad. 70) ..................................
Tahviller ctlzdanı :

Devlet Tahvilleri ..................................................
Diğer Resmî Tahviller ..........................................
Resmî Bankalar Tahvilleri ..................................
Hususî Bankalar Tahvilleri ..................................

İtfaya tâbi hesaplar :
Tahkim olunan alacaklarımız karşılığı Hazine
tahvilleri (154 S. K. Madde 2, 3, 4 ve 5) ......
Değerlendirme farkı karşılığı Hazine
bonosu (65 S. K. Mad. 5) ..................................
Tasfiyeye tabi tutulan alacaklarımız
(1211 sayılı Kanun geçici mad. 5) ......................
1211 sayılı Kanunun 61. Mad. gereğince 
değerlendirme farkı ..............................................

Gayrimenkuller : (I)

Bina ve Arsalar (II) .....................................
Gayrimenkuller Amortismanı .........................

Demirbaşlar : (III)
Demirbaş Eşya ................................................
Demirbaş Amortismanı .................................

Muhtelif :
a) Altın : (Meskûk ve düşük ayarlı)

Safi Kg.................................  3.202,678
b) Döviz :

Hariçteki Muhabirler .....................................
Diğer Döviz hesaplan ...................................

c) Dahildeki hususî Bankalarla yapılan 
röpor muameleleri ........................................

d) Sair hesaplar ....................................................
TOPLAM

Türk Lirası

12.483.700.000,—

70.004.827,40
299.990.015,62

470.034,16
208.074.813,66

649.943.748,91

5.934.101.177,81

60.186.373,97 
1.061 890,41 
3.000.000,—

5.275.700.000 — 

99.446.335,92 

372.573.395,50 

469.170.000,—

178.685.022,33
17.041.163,33

68.138.963,56
34.562.601,26

60.862.540,89

151.941.502,98
1.397.974.331,32

4.279.964.695,36

Türk Lirası

19.646.284.617,56

64.248.264,38

6.216.889.731,42

161.643.859,—

33.576.362,30

5.890.743.070,55

87.292.131.427,57

(I) 86.704.907,56 liraya sigortalıdır.
(II) 80.449.458,66 lirası arsalar bedelidir.

(III) 66.513.981,04 liraya sigortalıdır.



TÜRKİYE CUMHURİYET

P A S İ F
31.12.1974 Tarihin

1974 Yılı Kırküçüncü

Türk Lirası Türk Lirası

Tedavüldeki Banknotlar 32.860.284.987,50

Döviz Alacaklıları (Konvertibl) 151.358.651,18
1

Mevduat :

1
A - Resmî Mevduat : 1

I
a) Hazine ve Genel Bütçeli idareler ........... 256.273.950,28
b) Katma Bütçeli İdareler ............................. 529.700.217,20
c) İktisadî Devlet Teşekkülleri ................... 89.366.717,09
d) Diğer Amme Müesseseleri ....................... 260.963.689,99
e) Sair .......................................................... 73.639.946,85

B - Bankalar : !

a) Resmi Bankalar ........................................... 133.955.073,82
I

b) Diğer Bankalar ........................................... 3.170.531.659,02
c) Yurt Dışındaki Bankalar ....................... 1.196.667,28 I
d) Bankalar Tasfiye Fonu (153 S. K.) ....... — 1
e) Mevduat Karşılıkları (1211 S.K. Mad. 40) 19.919.639.948,93

C - Muhtelif :

a) Bloke ........................................................... 216.128.272,82
b) Diğer .......................................................... 1.440.187.086,65

D - Milletlerarası Müesseseler ve Dış
Yardım Karşılıkları :

Milletlerarası Müesseseler ........................... 24.212.022,62

Dış Yardım Karşılıkları :
a) Amerikan Yardım Karşılıkları .............. 3.776.780,92
b) Diğer Yardım Karşılıkları ....................... _ _ , ’ 26.119.572.033,47



MERKEZ BANKASI
de Sona Eren 
Hesap Dönemi Bilançosu P A S I F

TUrk Lirası Türk Lirası

Altın alacaklıları :
Hazine Safi Kg. 96,477 

Muhtelif :

1.833.410,37

l a) Ödenecek senet ve havaleler ...................... 178.905.465,81

231.742.289,41

977.867.157,25

b) Muhtelif karşılıklar (Akreditif ve iç
İstikraz karşılıkları) ......................................

c) Muhtelif mahiyette depozitolar .................

d) Döviz :

Hariçteki Muhabirler ..................................... 320.121.242,33

19.738.820.166,86

2.960.543.627,89

Diğer Döviz hesaplan ..................................

e) Sair hesap lar.................................................... 24.407.999.949,55

Sermaye 25.000.000 —

İhtiyat Akçesi :

Âdi İhtiyat .......................................................... 685.956.765,18

278.460.261,56

5.508.682,29

25.000.000,—

Fevkalâde İhtiyat .................................................

Hususî (Bankamız Kanunu Madde 59) ...........

İlerde vukua muhtemel zarar karşılığı 
(Bankalar Kanunu Madde 35) .......................... 994.925.709,03

Provizyonlar

1

498.070.490,33

Kâr 2.233.086.196,14

I

T O P L A M 87.292.131.427,57



ZARAR VE GİDERLER

TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1974 Tarihindeki

Verilen faizler

Verilen komisyonlar

Giderler

Provizyonlar

Amortismanlar

Sair zararlar

K â r

Türk Lirası

944.480.706,15

305.562.713,48

267.292.781,32

72.083.306,26

3.765.996,53

63.342.080,61

2.233.086.196,14

3.889.613.780,49



MERKEZ BANKASI
Kâr ve Zarar Hesabı

KÂRLAR

Alman faizler 

Alman komisyonlar 

Tahvil kârları

Kambiyo evalüasyon kârları 

Sair kârlar

Türk Lirası

2.787.107.608,10

12.930.854,83

10.399.740,55

1.060.499.762,61

18.675.814,40

3.889.613.780,49



İ S T A T İ S T İ K  C E T V E L L E R İ



Plan ve Program Hedefleri
(Yüzde Değişmeler)

Cetvel : 1
Oçiİncii Beş Yıllık 

Kalkınma Planı
Y ı l l ı k  

Program Hedefleri

Yıllık
Ortalama

1974
Dilimi 1970 1971 1972 1973 1974

Gayrisafi Millî Hasıla 7,9 7,6 7,0 7,0 7,0 7,5 7,6
Fert Başına Gayrisafi Millî Hasıla 5,4 5,4 4,4 4,4 4,4 5,4 4,7
Fert Bağına Özel Tüketim 3,5 2,6 2,5 1,4 3,5 ....

Sabit Sermaye Yatırımları 12,8 12,6 12,6 9,3 22,7 16,4 25,9
Kamu 13,6 12,2 11,0 10,3 30,3 9,1 37,6
Özel 11,8 13,2 14,3 8,1 15,0 23,5 14,4

Kamu Cari Harcamaları 8,0 7,7 8,5 36,7 12,9 15,0 17,9
Özel Tüketim Harcamaları 5,9 5,6 5,2 2,5 3,9 4,8 3,4
İthalât 10,4 7,1 10,0 11,8 19,3 13,0 18,6
İhracat 9,4 10,3 9,1 9,4 7,8 7,1 12,0
Cari İşlemler Açığı —6,5 — 7,0 5,0 6,8 222,7 429,8 238,9

Kaynak : Yeni Strateji ve Kalkınma Planı Üçüncü Beş Yıl, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 Yılı Programları.



Cetvel : 2

Genel Ekonomik Denge
(1973 Fiyatlarıyla)

(Milyar TL.)

1973
(1)

1974
(2)

: Gayrisafi Millî Hasıla 291,6 313,8
Dış Açık — 1,0 1,4

KAYNAKLAR TOPLAMI 290,6 315,2

Tüketim Harcamaları 235,4 248,4

Özel 201,4 208,3
Kamu 34,0 40,1

; Yatırım Harcamaları 55,2 66,8

Sabit Sermaye Yatırımları 51,9 65,3

özel 26,2 30,0
Kamu 25,7 35,3

Stok Değişmeleri 3,3 1,5

İJ özel 2,9 1,0
Kamu 0,4 0,5

HARCAMALAR TOPLAMI 290,6 315,2

; • Toplam iç tasarruf 56,2 65,4

özel 28,0 30,1
Kamu 28,2 35,3

Dıs tasarruf — 1,0 1.4

; TASARRUF TOPLAMI 55,2 66,8

(1) 1974 Programında kullanılan 1973 yılı gerçekleşme tahminleri.
(2) 1974 yılı için öngörülen rakamlar.

Kaynak : 1974 Programı, Tablo 37, 38 ve 39.



Cetvel : 3

KAMU KESİMİ DENGESİ
(Cari Fiyatlarla)

(Milyon TL.)
Konsolide Mahalli Döner Sermayeli Kamu İktisadî

Bütçe İdareler İdareler Teşebbüsleri TOPLAM

1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
VERGİLER 49.000 62.450 2.950 3.510 __ _ —  841 —  813 51.109 65.147

Vasıtasız 21.500 27.600 1.890 2.150 — — —  841 —  813 22.549 28.937
Vasıtalı 27.500 34.850 1.060 1.360 — — — — 28.560 36.210

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 4.848 6.800 465 540 __ —. —  786 —  554 4.527 6.786
FAKTÖR GELİRLERİ 4.050 3.200 1.130 1.250 750 800 4.913 7.238 10.843 12.488
SOSYAL FONLAR — — — — — — 1.766 55 1.766 55
CARİ TRANSFERLER —  4.467 —  7.083 — 225 —  150 — — _ —  4.692 —  7.233
DIŞ FAİZLER — 1.327 — 1.843 — — — — — --- —  1.327 —  1.843
KAMU HARCANABİLİR GELİRİ 52.104 63.524 4.320 5.150 750 800 5.052 5.926 62.226 75.400
CARÎ GİDERLER —31.000 —36.685 — 3.000 —3.400 — — — — —34.000 —40.085
KAMU TASARRUFU 21.104 26.839 1.320 1.750 750 800 5.052 5.926 28.226 35.315
YATIRIMLAR —10.750 —18.300 —  1.100 —1.700 —723 —726 — 13.542 —19.023 —26.115 —39.749

Sabit — 10.750 — 18.300 — 1.100 — 1.700 —723 —726 — 13.112 — 18.523 —25.685 —39.249
Stok Değişimi — — — — — — —  430 —  500 —  430 —  500

TASARRUF - YATIRIM FARKI 10.354 8.539 220 50 27 74 — 8.490 —13.097 2.111 —  4.434
SERMAYE TRANSFERLERİ —  4.918 —12.737 —  220 — 50 — 27 — 74 3.924 11.066 — 1.241 — 1.795

Servet Vergileri 2.500 3.400 - --- __. __ 2.500 3.400
Diğer Transferler —  6.325 — 14.487 —  120 — — —  50 4.255 11.066 — 2.190 — 3.471
Kamulaştırma ve Sabit Değer —  1.093 — 1.650 —  100 — 50 —  27 —  24 —  331 —  1.551 —  1.724

KASA - BANKA - BORÇLANMA —  7.086 2.413 — — — — 4.566 2.031 —  2.520 4.444
Kasa-Banka Değişikliği __ _ _, _ 441 —  273 441 —  273
Dış Borç Ödemesi —  1.896 — 1.897 —. __ __ —, —  1.593 —  1.337 —  3.489 — 3.234
Dış Borç Kullanımı 452 — __ _ __ — 3.000 3.179 3.452 3.179İç Borç Ödemesi —  9.642 — 1.190 __ — __ __ — 10.690 —  9.900 —20.332 — 11.090
İç Borç Kullanımı ve Tahsilatı 4.000 5.500 — — — — 13.408 10.362 17.408 15.862

FİNANSMAN GEREĞİ —  1.650 —  1.785 — — — — — — —  1.650 — 1.785
Kaynak : 1974 Programı Tablo 41, 42.



Üretim Faaliyet Kollarına Göre Gâyrisafi Milli Hasıla
(1968 Faktör Fiyatları ile)

Cetvel : 4 _______________ ________________________  (Milyon TL.)

1970 1971 1972 1973 1974 Değişiklik %
taauyet tuman ve lopiamiarı (D (1) (1) (D C )

1971 1972 1973 1974

1 - Tarım 32.558,2 36.828,9 36.744,6 32.882,7 35.139,9 13,1 — 0,2 — 10,5 6,9
2 - Sanayi 23.071,4 25.428,6 28.354,8 31.983,1 34.717,5 10,2 11,5 12,8 8,5
3 - İnşaat Sanayii 8.151,3 7.780,5 8.344,0 9.165,9 9.870,5 —  4,5 7,2 9,8 7,7
4 - Ticaret 12.820,1 14.372,8 16.160,0 18.014,6 19.643,9 12,1 12,4 11,5 9,0
5 - Ulaştırma 9.858,5 10.714,9 11.402,4 12.220,1 13.672,9 8,7 6,4 7,2 11,9
6 • Mali Müesseseler 2.610,3 2.832,2 3.081,4 3.361,8 3.664,2 8,5 8,8 9,1 9,0
7 - Serbest meslek ve hizmetler 5.743,5 6.306,3 6,716,3 7.028,8 7.588,2 9,8 6,5 4,7 8,0
8 - Konut gelirleri 5.705,2 6.065,7 6.412,2 6.810,7 7.244,1 6,3 5,7 6,2 6,4
9 - ENDÜSTRİ TOPLAMI (1+8) 100.518,5 110.329,9 117.215,7 121.467,7 131.521,2 9,8 6,2 3,6 8,3

10 - Devlet hizmetleri 11.518,2 12.232,8 12.867,9 13.733,5 14.563,6 6,2 5,2 6,7 6,0
11 - GAYRİSAFÎ YURTİÇİ HASILA 

(Faktör fiyatları ile (9+10) 112.036,7 . 122.562,7 130.083,6 135.201,2 146.084,8 9,4 6,1 3,9 8,0
12 - Dış alem geliri 1.478,6 3.004,1 4.413,6 6.029,1 5.929,7 103,4 46,9 36,6 —  1,6
13 - GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA 

(Faktör fiyatları ile) (11+12) 113.513,3 125.566,8 134.497,2 141.230,3 152.014,5 10,6 7>1 5,0 7,6
14 - Sübvansiyonlar — 1.304,1 — 1.018,1 —  905,0 —  759,9 — 947,3 — — — —
15 - Vasıtalı vergiler 13.033,4 14.033,2 15.527,0 16.838,3 18.105,1 7,7 10,6 8,4 7,5
16 - GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA 

(Alıcı fiyatları ile) (13+14+15) 125.242,6 138.581,9 149.119,2 157.308,7 169.172,3 10,7 7,6 5,5 7,5

(1) Geçici rakamlar.
(*) Kasım 1974 itibariyle ön tahmin rakamları. 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 5

Üretim Faaliyet Kollarına Göre Gayrisafi Milli Hasıla
(Cari Faktör Fiyatları ile)

(Milyon TL.)

1970 1971 1972 1973 1974
Değişiklik %

faaliyet Kolları ve toplamları
(D (1) (1) (D (*) 1971 1972 1973 1974

1 - Tarım 39.014,2 50.482,9 59.509,7 77.559,8 110.501,5 29,4 17,9 30,3 42,5
2 - Sanayi 25.572,9 34.413,4 42.793,9 55.916,6 83.839,5 34,6 24,4 30,7 49,9
3 - İnşaat Sanayii 9.463,1 10.031,4 12.273,3 15.632,3 19.776,2 6,0 22,3 27,4 26,5
4 - Ticaret 14.841,9 19.617,1 24.816,7 33.020,7 48.256,1 32,2 26,5 3 3 ^ 46,1
5 - Ulaştırma 11.002,0 13.949,3 16.204,2 22.139,9 31.607,6 26,8 16,2 36,6 42,8
6 - Mali Müesseseler 3.023,5 3.468,5 4.254,4 5.472,6 7.830,0 14,7 22,7 28,6 43,1
7 - Serbest meslek ve hizmetler 6.689,7 8.653,0 10.407,0 13.516,5 19.381,1 29,3 20,3 29,9 43,4
8 - Konut gelirleri 6.541,9 7.464,3 8.603,5 10.386,4 12.934,2 14,1 15,3 20,7 24,5
9 - ENDÜSTRİ TOPLAMI (1+8) 116.149,2 148.079,9 178.862,7 233.644,8 334.126,2 27,5 20,8 30,6 43,0

10 - Devlet hizmetleri 14.113,1 19.419,3 24.608,1 29.201,8 37.815,3 37,6 26,7 18,7 29,5
11 - GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA 

(Faktör fiyatları ile (9+10) 130.262,3 167.499,2 203.470,8 262.846,6 371.941,5 28,6 21,5 29,2 41,5
12 - Dış alem geliri 2.285,3 5.469,0 8.694,4 15.056,8 19.306,0 139,3 59,0 73,2 28,2
13 - GAYRİSAFİ MİLLÎ HASILA 

(Faktör fiyatları ile) (11+12) 132.547,6 172.968,2 212.165,2 277.903,4 391.247,5 30,5 22,7 —40$- 40,8
14 - Sübvansiyonlar — 1.557,5 —  1.708,1 — 1.728,4 — 1.394,2 —2.172,0 — —

2 t e —
15 - Vasıtalı vergiler 15.929,7 20.875,5 27.323,6 31.997,8 41.526,0 31,0 30,9 17,1 29,8
16 - GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA 

(Alıcı fiyatları ile) (13+14+15) 146.919,8 192.135,6 237.760,4 308.507,0 430.601,5 30,8 23,7 29,8 39,6

(1) Geçici rakamlar.
(*) Kasım 1974 itibariyle ön tahmin rakamları. 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü.



Tarım Üretimi
Cetvel : 6___________________________________  (Bin Ton)

Ü r ü n l e r 1970 1971 1972 1973 1974
Geçici Ü r ü n l e r 1970 1971 1972 1973 1974

Gesicl
Hububat 15.883 20.799 18.638 15.603 16.965 Keyif verici maddeler

Buğday 10.000 13.500 12.200 10.000 11.000 Tütün 138 173 180 130 190Arpa 3.250 4.170 3.725 2.900 3.330 Afyon sakızı (ton) 60 149 75Çavdar 630 895 755 690 560 Çay (Yaş) 153 173 217 196 210Yulaf 415 455 396 380 380
Mısır 1.040 1.135 1.030 1.100 1.150 Dokuma maddeleri
Pirinç 160 175 122 159 145 Tif+lb’ 6 6Diğerleri 388 469 410 374 400 İIIUK 8 6 ....

Baklagiller 562 619 665 583,3 683,6 Yapağı, koyun / 47 48 50 47
Yemeklik 384 435 500 452,3 517,6 Yapağı, merinos \
Yemlik 178 184 165 131 166 Pamuk 400 522 544 513 580

Kıl 9 9 g g
Meyveler Yaş koza 2 2 2 2

Üzüm, ya; 3.850 3.853 3.434 3.344 3.120
încir, yaş 214 195 216 190 Deriler (Bin adet) 12.211 11.697 10.565 10.185
Elma 748 780 850 850 860 Büyük baş 2.070 1.816 1.656 1.798
Şeftali 112 84 140 120 .... Küçük baş 10.141 9.881 8.909 8.387Portakal 445 460 467 470
Diğerleri yaş 1.004 896 1.048 1.014 Hayvan sayısı (Bin adet)
Fındık 255 166 190 251 240 Koyun 36.471 36.760 38.806 40.093
Antep fıstığı 14 1 29 6 20 Kıl keçisi 15.040 14.752 14.820 15.062
Diğerleri, kabuklu 171 175 188 171 Tiftik keçisi 4.443 4.111 3.643 3.638

Sebzeler Sığır 12.756 12.653 13.045 13.236
Çeşitli Urttnler Manda 1.117 1.026 1.039 1.023

Binek ve seki hayvanı 3.184 3.117 3.000 2.875Şeker pancarı 4.254 5.956 5.896 5.095 6.000 Kümes hayvanı 34.289 36.690 38.530 40.677Patates 1.915 2.100 2.200 2.200 2.250 ipek böceği 64.340 58.625 62.710Soğan 680 570 575 610 635
Yağlı tohumlar Hayvani gıda maddeleri

Ayçiçeği 375 465 560 560 425 Süt 4.293 4.280 4.358 4.591 „„
Susam 36 43 33 26 24 Yumurta (milyon adet) 1.914 2.131 2.462 2.558 ....
Yer fıstığı 37 45 42 44 37 Bal 15 16 16 16 ....
Soya 12 11 13 7 6 Su ürünleri 263 285Zeytin 681 326 1.019 333 814 Orman ürünleri (Bin m:)

Yemeklik 81 89 140 84 Kerestelik odun
Yağ için 600 237 879 249 Yakacak odun .... 7.597

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü.



Sanayi Üretimi
Cetvel : 7 (Kamu Sektörü) (Bin Ton)

1970 1971 1972 1973 1973 1974

İMALAT SANAYİİ
Demir, Çelik ve Metalürji

Ham demir 1.156,4 881,5 1.134,8 896,3 761,7(a) 995,5(a)
Çelik blok 1.311,9 1.121,8 1.142,1 1.163,1 1.902,4(a) 1.209,6(a)
Saç 414,1 390,2 367,4 297,3 260,5(a) 328,5(a)
Boru 14,4 13,1 14,0 13,6 10,9(a) 10,7(a)

Metalden başka mamuller 
Çimento (1) 6.384 7.548 8.424 8.952 7.826(a) 7.675(a)
Kok 1.536 1.440 1.452 1.428 1.091(b) 1.038(b)
Şişe (1) 71,1 50,6 55,7 68,6 56,5(a) 47,3(a)
Cam eşya (1) 10,8 13,0 14,3 17,2 13,9(a) 15,2(a)
Kağıt 125,6 194,2 259,1 304,3 252,5(a) 268,2(a)

Gıda Maddeleri
Seker (1) 518 723 794 723 286(b) 146(b)
Çay (kuru) 33 34 47 43,2
Zeytin yağı 118 52 176 53,3 — 140

İçki ve Tütün
Sigara tütün 40,9 46,5 46 49,4 37,4(b) 42,9(b)
Rakı (Bin Lt.) 8.040 9.120 10.752 12.060 9.168(b) 10.834(b)
Bira (Bin Lt.) 48.000 55.620 53.676 57.720 47.599(b) 38.384(b)
Şarap (Bin Lt.) 19.140 18.108 15.876 16.500 „„
Diğer içkiler (Bin Lt.) 4.632 5.352 5.100 7.920 6.115(b) 6.949(b)
Alkol - İspirto (Bin Lt.) 33.492 33.024 35.988 32.808 16.404(c) 22.585(c)

Dokuma
Pamuk ipliği (2) 46,8 48,8 52,8 51,7 _ 50,4
Yün ipliği (2) 3,1 3,1 3,1 3,1 — 3,5
P. dokuma (Bin Mt.) (2) 219.684 231.298 224.197 218.780 —. 219.399
Yün. dokuma (Bin Mt.) (2) 4.692 5.009 4.705 4.468 — 5.979

Kimya
Sttperfosfat (1) 349,9 450,0 616,2 479,3 427,6(a) 536,7(a)

MADENCİLİK
Mad. Köm. (tuvönan) 7.608 7.846 7.862 7.841,5 _ 8.545,9
Linyit (1) 8.773 9.420 10.248 10.608 6.567(d) 6.769(d)
Krom (1) 768 912 696 552 382(d) 379(d)
Demir (1) 2.949 2.414 1.992 2.580 1.644(d) 1.251 (d)
Bakır (1) 840 912 1.116 1.680 1.120(d) 1.650(d)
Manganez (3) 14 13 15 4 2 (d) 0 ,6(d)
Saf kükürt 27 24 21 17,7 ll»7(d) 12,l(d)
Ham petrol 3.542 3.453 3.410 3.604 2.677(b) 2.627(b)

ENERJİ
Petrol ürünleri 7.039 8.437 10.657 12.341,2 — 12.481,2

Gaz 443 468 489 565,7 __ '515,9
Benzin 977 1.140 1.424 1.900,6 — 1.962
Motorin 1.636 2.045 2.576 3.055,1 — 3.099,7
Fuel Oil 3.303 3.948 4.869 5.696,8 —. 5.581,3
Diğer 680 836 1.299 1.123 — 1.322,3

Elektrik (mil. kw/s.) 8.623 9.598 11.242 12.361 —• 13.477

(1) Kamu ve özel Sektör.
(2) Sümerbank ve iştirakleri üretimidir.
(3) Özel Sektör.
(a) O cak-Ekim
(b) Ocak-Eylül
(c) Ocak-Haziran
(d) Ocak-Ağustos

Kaynak : DİE ve ilgili kuruluşlar.



Satış ve Stoklar
Cetvel : 8 (Kamu Sektörü) (Bin Ton)

S a t ı ş l a r Ş t o k l a r

1970 1971 1972 1973
1974
(2) 1970 1971 1972 1973

1974
(2)

Hadde mamulleri (1) 1.145 944 1.285 1.343 188 231 172 164
Borular (1) ■ , .  — _ v  — _____ — 8 4 9 8 —

Çelik (1) — ' — — — ■ "— 31 21 32 134
Kok (1) 670 631 658 808 — 74 159 22 120 —

Çimento (1) 6.395 7.540 8.321 8.245 7.416 143 156 188 150 179
Tag kömürü 4.725 4.491 4.467 4.465 3.940 33 7 10 73 235
Linyit 3.913 4.344 4.762 4.806 4.318 376 235 124 171 1.060
Demir cevheri’ ---- ; — •. — — '— 313 1.936 1.739 632 —  ■

Gaz (1) 442 461 492 579 382 13 19 15 24 26
Benzin (1) 1.028 1.132 1.121 1.580 1.289 32 72 48 102 103
Motorin (1) 1.618 1.968 2.221 2.930 2.576 28 34 22 60 116
Fuel Oil (1) 3:028 3.531 4.017 5.178 3.847 48 128 112 . 185 293
Seker (1) 609 658 730 833 586 456 544 458 346 137

Pamuk dokuma (Bin metre) 227,4 227,2 215 178 133 34,7 50,3 54,9 70 105
Yünlü dokuma (Bin metre) 4,9 5,0 5 5 4 1,7 2,3 3,3 2,3 2,6
Kağıt ve karton 109 105 131 169 163 '____ 22 14
Gazete kağıdı — — 35 95 76 — ' — 10 0,4 2,1
Kahve 4 6 7 8 6 1 1 1 3 5,6
Çay 18 20 24 31 30 3 3 3 3 3,0
Sigara, tütün 41 44 46 51 46 6 7 7 6 5,5

Rakı! (Bin litre) 18 20 23 28 25 3 3 3 2 1,4
Bira. ” 40 43 48 51 34 1 1 2 2 2,8
Şarap ” 6 6 6 6 5 0 0 0,2 0,1 0,1
Diğer* içkiler (Bin litre) 6 6 6 10 7 1 1 1 1 1,8

; Alkol. 22 21 21 21 17 3 2 2 2 2

(1) Resmî ve Özel Sektör.■
(2) Ekim sonu.

Kaynak : Maliye Bakanlığı.



Yeni İnşaat
Cetvel : 9 (Belediyelerce verilen ruhsatnamelere göre)

Kıymet (Milyon TL.) Yüzölçümü (1000 m2)

1970 1971 1972 1973 1974
(x) 1970 1971 1972 1973 1974

(x)

E v'
Apartman 
Ticarî Yapılar 

i Sınai Yapılar
Kültürel, Sıhhi ve Sosyal: yapılar 
Diğer Yapılar

1.262,6
4.726,3

839,2
504.6 
283,8
502.7

1.460,5 
4.547,7 

533,8 
. 1254,9 

200,6 
173,3

1.687,7
5.480,0

778,2
409,9
148,8
185,0

2.139.8
7.525.8 

998,0
2.159,3

256,9
271,6

1.973.8 
6.326,0 
1.005,6
1.203.9

246.4
262.5

4.400.9 
10.856,5
2.108.9 
1.191,3

544,2
642,6

4.739.0
9.356.1 
1.236,6

606,8
417,7
553,4

4.993,7
10.957,8

1.626.5
901,3
278,8
511,6

5.427,4
13.875,7

1.933.0
2.275.1 

395,4 
589,3

3.838,9
8.731.5
1.438.5 
1.390,1

252,7
393,9

TOPLAM 8.119,2 7.170,8 8.689,6 13.351,4 11.018,2 19.744,4 16.909,6 19.269,7 24.495,9 16.045,6

Tamir ve Tadilât 90,8 82,0 76,0 128,4 52,2 — — — — —

(*) Ocak - Eylül.
Kaynak :, Devlet İstatistik Enstitüsü.

Yeni İlâve veya kısmen biten yapılar
Cetvel ; 10 _______________ (Belediyelerce verilen yapı kullanma izin kâğıtlarına göre)

-
Kıymet (Milyon TL.) YüzölçUmü (1000 m®)

1970 1971 1972 1973 1974
(x) 1970 1971 1972 1973 1974

(x)
Ev
Apartman 
Ticarî Yapılar 
Sınai Yapılar
Kültürel, Sıhhi ve Sosyal yapılar 
Diğer Yapılar

702,4
1.674,1

348,7
155,1
79,3
41,2

645,9
2.029,8

370.1
153.1
65.0
44.1

821,0
2.641,3

426,2
101,0
206,8

51,6

898.6 
3.607,2

578.6 
320.9
105.7 
87,0

748,1
3.097,8

482,9
346,5
57,9
42,4

2.376,0
4.127,7

919,0
388.6 
163,9
117.6

2.064.6
4.596.7 

838,9 
299,1
151.0
116.0

2.477,4
5.653,3

943.6 
235,8 
255,4
110.6

2.297,3
6.650.0
1.110.1 

517,4 
154,1 
150,7

1.498,4
4.277,7

709,1
498,5

70,9
67,4

TOPLAM 3.000,8 3.308,0 4.247,9 5.598,0 4.775,6 8.092,8 8.066,3 9,676,1 10.879,6 7.122,0

(*) Ocak - Eylül 
Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 11
Ulaştırma Hizmetleri

1970 1971 1972 1973 1974

I KARA ULAŞIMI 

KARA YOLLARI ULAŞIMI 
Taşıma faaliyetleri :

Taşınan yolcu (milyon kişi) (1) 212 223 234
Taşman yük (milyon ton) (1) 60,3 69,6 80,0 .... ....

Katedilen mesafe :
Yolcu (milyon yolcu/Km.) 38.973 41.413 47.365 53.500(a) 59.400(a)
Yük (milyon ton/Km.) 16.459 16.713 17.714 18.700(a) 19.650(a)
Taşıt (milyon taşıt/Km.) 6.109 6.680 7.694 8.650(a) 9.560(a)

Taşıt park : (1) 
Binek otomobil 147.014 158.134 185.216 234.577 270.500
Kamyon - kamyonet 126.817 130.953 142.183 159.356 181.100
Otobüs - minibüs 37.581 39.105 44.286 51.463 55.400

Devlet ve il yollan : 
Asfalt, beton, parke (Km.) 17.214 20.425 21.263 22.333 23.616(a)
Stabil., Kırmataş, Top., tes. (Km.) 15.866 33.424 32.891 34.789 31.302(b)
Diğer (Km.) 1.936 5.620 5.294 2.348 4.281 (b)

DEMİR YOLLARI ULAŞIMI 
Taşıma faaliyetleri :

Taşman yolcu (milyon kişi) 104,0 111 112,9 117,5 106,4(c)
Taşman yük (milyon ton) 14,9 16 17 15,9 9,l(c)

Katedilen mesafe :
Yolcu (milyon yolcu/Km.) 5.561,0 5.738 5.336,5 5.215,3 3.736,8(c)
Yük (milyon ton/Km.) 6.091,7 5.736 7.217,9 7.221,7 5.644,7(c)

Taşıt parkı : 
Lokomotif 970 986 985 975 974
Motorlu ve elektrikli vagonlar 59 83 266 266 266
Yolcu vagonu 1.246 1.219 1.175 1.078 1.053
Yük vagonu 16.089 16.003 16.036 15.989 15.998
Diğfer vagonlar 4.391 4.493 4.656 4.834 4.823

II - DENİZ! ULAŞIMIi
Taşıt; parkı :

Yük gemisi (Gros ton) 341.184 360.925 410.954 434.157 506.650
Yolcu gemisi (Gros ton) 74.302 74.748 74.748 71.918 71.918
Tanjker (Gros ton) 171.841 177.131 178.734 210.266 350.237

Taşıma faaliyetleri : (2) 
Taşınan yolcu (Milyon kişi) 118,4 123,6 131,9(a) 141,3(a)
Taşman yük (Milyon ton) 4,7 5,2 5,7 .... ....

m - HAVA ULAŞIMI 
Taşıtlar (uçak) 17 20 24 21
Taşınan yolcu (Bin kişi) 1.095 1.591 1.969 2.536 1.927
Taşınan yük (ton) 6.757 9.011 10.801 13.025 11.252
Taşman yolcu (milyon yolcu/Km.) 757 1.185 1.512 2.207 1.847
Tasman yük (milyon ton/Km.) 4.629 5.763 5.806 9.997 9.351

(1) Tahmin.
(2) Denizcilik Bankası faaliyeti.
(a) Geçici rakamlar.
(b) Mart 1975 itibariyle.
(c) 10 Aylık.

Kaynak : İlgili kuruluşlar.



Cetvel : 12
Haberleşme Hizmetleri

(Bin adet)

1970 1971 1972 1973
1974
(1)

Mektup Postası : 614.106 620.491 522.873 550.406 584.391
Yurtiçi 509.226 494.466 412.007 431.407 460.427
Yurtdışı 104.880 126.025 110.866 118.999 123.964

Gelen 46.116 53.116 49.144 50.351 51.508
Giden 58.764 72.909 61.722 68.648 72.456

Telgraf trafiği : 12.762 11.245 10.696 11.723 12.525
Yurtiçi 11.522 9.998 9.388 10.199 10.850
Yurtdışı 1.240 1.247 1.308 1.524 1.675

Giren 682 724 759 892 1.000
Çıkan 558 523 549 632 675

Telefon trafiği : 527.880 535.948 600.097 _675.088_ 798.000
Şehiriçi (kontörlü) 491.578 500.480 562.047 631.287 750.000
Şehirlerarası (tamamlanan) 36.302 35.468 38.050 43.801 48.000
Milletlerarası (çıkan - dakika) 2.025 1.956 2.091 2.830 3.150

Telefon abone sayısı (adet): 376.987 426.377 473.462 531.367 588.000
Otomatik Santrallere bağlı 279.388 320.818 362.949 408.467 450.500
El santrallere bağlı 97.599 105.559 110.513 122.900 137.500

P.T.T. İşyerleri (adet): 2.930 3.082 3.282 3.677 4.259
Merkezler 883 882 883 885 897
Şubeler 1.125 1.140 1.151 1.199 1.324
Acenteler 922 1.060 1.248 1.593 2.038

Radyo sayısı 3.136 3.856 3.959 4.033 4.100
Televizyon sayısı (adet) : 3.279 102.152 157.226 266.922 455.000

(1) Geçici rakamlar.
Kaynak : P.T.T. Genel Müdürlüğü.



Cetvel : 13

Dış Seyahat ve Turizm Gelir ve Giderleri 
(IMF tasnifine göre)

(1000 Dolar)

1970 1971 1972 1973 1974

GELİRLER 51.597 62.858 103.728 171.479 193.684
Turistik Seyahat 46.503 59.832 99.477 166.168 178.864
Diğer 5.094 , 3.026 4.251 5.311 14.820

GİDERLER 47.770 42.191 59.317 93.014 151.997
1 Turistik Seyahat 24.626 125.777 36.274 65.262 97.738

Diğer 23.144 : 16.414 23.043 27.752 54.259

GELİR — GİDER FARKI 3.827 20.667 44.411 78.465 41.687
Turistik Seyahat 21.877 34.055 , 63.203 100.906 81,126
Diğer t-t- 18.050 — 13.388 i — 18.792 —  22.441 -^39.439

Kaynak: Maliye, Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Şubesi.

Dış Ticaret Hacmi ;
Cetvel : 14

Yıllar
Değer (Milyar TL.) Değer (Milyon $)

İthalât ihracat İthalât İhracat Fark

1962 5,6 3,4 622 381 — 241
: 1963 6,2 3,3 688 368 — 320

1964 4,9 3,7 537 411 — 126
1965 5,2 ; 4,2 572 464 — 108
1966 6,5 4,4 718 490 —  228
1967 6,2 4,7 685 523 — 162
1968 6,9 4,5 764 496 268
1969 7,2 ; 4,8 801 537 — 264
1970 10,3 6,4 948 588 —  360
1971 17,7 9,0 1.171 677 —  494
1972 22,3 11,9 1.5Ş3 . 885 —  678
1973 29,8 18,0 (ZXS§&? 1:317 ---- ?83-
1974 (1) 53,1 21,2 337İH 1.532 —2.246

(1) Geçici.
Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü. '



Dış Ticaretin Maddeler İtibariyle Dağılışı
Cetvel : 15 (Milyon $)

İ h r a c a t
Maddeler 1970 1971 1972 1973 1974

d )

CANLI HAYVANLAR 16 20 16 24 48
MEYVELER 135 143 193 365 535

Üzüm................ 21 22 31 58 54
încir 8 9 11 16 17
Fındık 87 84 117 122 173
Diğer meyveler 19 28 34 169 291

HUBUBAT 0 1 20 25 0
Çavdar 0 0 0 — —

. Kuşyemi 0 0 0 0 0
Diğer.: hububat 0 1 20 25 —

TOHUMLAR 8 10 14 18 _12
KÜSPELER 21 22 28 40 40
TÜTÜN 79 86 131 133 204
MADENLER 32 27 28 49 91

Bakır (Ham) 5 1 0 5 21
Krom (cevher) 16 17 12 13 23
Diğer madenler 11 9 16 31 47

YÜN - KIL, ATKILI 5 5 7 13 6
PAMUK 173 193 191 306 244
DİĞER MADDELER 119 170 257 344 352

TOPLAM 588 677 885 1.317 1.532

1 t h a 1 â t
Maddeler 1970 1971 1972 1973 1974

(D

AKARYAKIT 67 122 155 221 763
İLÂÇ VE BOYA 91 108 150 179 284

DOKUMA - İPLİKLER 37 - 41 " i v 54

ı: 1.

53 105
DEMİR VE ÇELİK 93 132 148 247 531
MAKİNELER 267 327 :: 517 '650 845
TA§IMA ARAÇLARI 109 102 179 234 283
SUNİ PLÂSTİK MAD. VE TABİÎ 

SENTETİK KAUÇUK 35 43 56 71 136

HAYVAN! VE NEBATI YAĞLAR 6 17 21 4 17
GÜBRELER 32 32 62 132 101
DİĞER MADDELER 211 247 221 295 713

TOPLAM 948 1.171 1.563 2.086 3.778

(1) Geçici.
Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Yatırım, Tüketim ve Ham Madde İthalâtı
Cetvel : 16

G r u p l a r

D e ğ e r l e r  
(Milyon $)

P a y l a r
( %)

1970 1971 1972 1973 1974
(1) 1970 1971

'*&■ \ ; 
1972

la*»’*'  .
1973 1974

(1)
YATIRIM MADDELERİ 446 511 783 1.003 1.289 47,0 43,6 50,1 48,1 34,1

İnşaat malzemesi 56 67 86 116 197 5,9 5,7 5,5 5,6 5,2
Makine ve teçhizat 390 444 697 887 1.092 41,1 37,9 44,6 42,5 28,9

TÜKETİM MADDELERİ 48 59 73 90 157 5,1 5,1 4,7 4,3 4,2
HAM MADDELER 454 601 707 993 2.332 47,9 51,3 45,2 47,6 61,7

TOPLAM 948 1.171 1.563 2.086 3.778 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Geçici.
K ayn ak: D evlet İstatistik Enstitüsü.



Kaynakların Çeşidine Göre İthalât 

Cetvel : 17 (Milyon $ )

1970 1971 1972 1973 1974
(D

I. PROGRAM İTHALÂTI 654 903 1.221 1.705 3.444

Liberasyon 367 533 708 1.149 2.524
Tahsisli 192 260 413 478 697
Anlagmalı 95 110 100 78 223

II. DİĞER İTHALÂT 294 268 342 381 334

Nato Enfrastrüktür 17 7 10 21 24

özel yabancı sermaye 43 29 28 15 16
Özel yatınm kredileri 113 148 249 295 235
Surplus 55 — 0 — —

Bedelsiz 62 83 55 50 58
Diğerleri 4 1 0 0 1

T O P L A M 948 1.171 1.563 2.086 3.778

(1) Geçici.
Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 18
İhracât ve İthalâtın Memleket Gruplan İtibariyle Dağılışı

(Milyon $ )

İ h r a c a t İ t h a l â t

1970 1971 1972 1973 1974
(D 1970 1971 1972 1973 1974

(D

Ortak Pazar ülkeleri 283 309 405 611 717 421 572 830 1.142 1.708

Dolar sahası ülkeleri 58 70 105 154 149 222 203 206 207 394

Diğer O. E. C. D. ülkeleri 92 114 140 184 215 115 142 193 276 582

O .E .C .D . ÜLKELERİ TOPLAMI 433 493 650 949 1.081 758 917 1.229 1.625 2.684

ANLAŞMALI ÜLKELER 98 82 90 104 146 123 139 169 171 188 1

DİĞER ÜLKELER 58 102 145 264 305 67 115 165 290 906

T O P L A M 589 677 885 1.317 1.532 948 1.171 1.563 2.086 3.778

(1) Geçici.
K ayn ak: D evlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 19

Sektörlere Göre İstihdam
(15 - 64 yaş)

(Bin kişi)

S e k t ö r l e r
1973
(D

1974
(D

Paylar %

1973 1974

Tarım 8.760 8.700 64,04 62,59
Sanayi 1.615 1.707 11,80 12,28
İnşaat 480 500 3,51 3,60
Ticaret 670 706 4,90 5,08
Ulaştırma 485 532 3,54 3,83
Hizmetler 1.670 1.755 12,21 12,62

TOPLAM 13.680 13.900 100,00 100,00

Kaynak : 1975 Programı, Tablo: 217, 218.

Dış Ülkelere Gönderilen İşçiler
Cetvel : 20

Ü l k e l e r 1970 1971 1972 1973 1974 Değişiklik 
1973 -1974

Batı Almanya 96.936 65.684 65.875 103.793 1.228 —102.565
Avusturya 10.622 4.620 4.472 7.083 2.501 — 4.582
Avustralya 1.186 879 640 886 1.138 252
Birleşik Amerika 27 10 50 21 10 — 11
Hollanda 4.843 4.853 744 1.994 1.503 — 491
İsviçre 1.598 1.342 1.312 1.109 770 — 339
Fransa 9.036 7.897 10.610 17.544 10.577 — 6.967
İngiltere .563 1.289 82 116 113 — 3
Suudî Arabistan 1 5 28 4 — — 4
Belçika 431 583 113 265 555 290
Danimarka 3.507 72 27 1.254 160 — 1.094
Libya 19 15 86 664 1.015 351
Diğerleri 806 1.193 1.190 1.087 641 — 446

TOPLAM 129.575 88.442 85.229 135.820 20.211 —115.609

Kaynak : İş ve İ§çi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü.



Merkez Bankası — Başlıca İşlemler
Cetvel : 21 (Milyon TL.)

A K T İ F 1970 1971 1972 1973 1974 P A S İ F 1970 1971 1972 1973 1974

ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 5.975 10.469 18.366 28.556 22.303 TEDAVÜLDEKİ
13.915 17.032 20.055 25.332 32.860

Altın mevcudu
Döviz borçluları - Konv.
Döviz alacaklıları - Konv. (—)

1.834 
4.301 

— 160

1.765 
8.772 

— 68

1.844 
16.665 

— 143

2.049 
26.685 

— 178

2.049 
20.405 

—  151

BANKNOTLAR

KREDİLER 14.565 16.273 19.534 27.886 45.816 MEVDUAT 7.712 11.016 16.663 20.955 26.120
Hazine
Katma bütç. idareler - Tekel 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Pamuk alımları - Sümerbank 
Tanm Satış Kooperatifleri 
Tarım kredileri 
Sanayi kredileri 
Küçük Sanat 
İhracat kredileri 
Orta vadeli krediler 
Diğer krediler

4.359
1.750

6.088
1.750

7.469
1.750

7.844
2.259

12.484
2.270 Bankalar mevduatı 5.399 8.688 14.701 18.552 23.226

1.125
709
145

1.419
2.296

890
490
772

610

3.000
709
248
227

1.990
659
359
576
148
519

3.350
709
427

1.314
1.966

535
399
684
496
435

2.700
729
695

3.855
2.501
1.204

421
1.841
2.792
1.045

6.700
976

1.094
11.155
2.949
1.534

341
1.119
3.556
1.638

Mevduat karşılıkları 
Bankalar - yurtiçi 
Bankalar - yurtdışı

Resmî mevduat

4.293
1.106

729

6.956
1.732

912

12.027
2.674

1.335

16.275
2.276

1
1.424

19.920
3.305

1
1.210

Diğer mevduat 1.584 1.416 627 979 1.684

DİĞER AKTİF HESAPLAR 11.873 12.015 16.568 13.185 19.022 DİĞER PASİF HESAPLAR 10.786 10.709 17.750 23.340 28.161
Ziraî finansman 
Özel finansman 
İtfaya tâbi hesaplar 
Diğerleri

650

5.809
5.414

650

6.323
5.042

650

6.316
9.602

650

6.267
6.268

650
5.934
6.217
6.221

Muhtelif depozitolar 
Sermaye hesaplan 
Diğerleri

1.999
1.323
7.464

1.587
1.126
7.996

1.369
1.283

15.098

1.227
2.447

19.666

978
3.751

23.432

TOPLAM 32.413 38.757 54.468 69.627 87.141 TOPLAM 32.413 38.757 54.468 69.627 87.141



Cetvel : 22
Merkez Bankası - Banknot Emisyonu ve Başlıca Etkenleri (x)

(Milyon TL.)

A K T İ F
Değişiklik

P A S İ F
Değişiklik

1969
1970

1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

1969
1970

1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 4.451 4.494 7.897 10.190 —6.253 TEDAVÜLDEKİ
2.941 3.117 3.023 5.277 7.528

Altın mevcudu
Döviz borçlulan - Konv.
Döviz alacaklıları - Konv. (—)

722
3.393

336

— 69 
4.471 

92

79 
7.893 

— 75

205 
10.020 

— 35

BANKNOTLAR
—6.280 

27

KREDİLER 1.645 1.708 3.261 8.352 17.930
3.304 5.647 4.292 5.165

Hazine
Katma bütç. idareler - Tekel

892 1.729 1.381 375
509

4.640
11

MEVDUAT 1.531
Bankalar mevduatı 396 3.289 6.013 3.851 4.674

Toprak Mahsulleri Ofisi 
T. Şeker Fabrikalar A. §. 
Pamuk alımları - Sümerbank 
Tarım Satış Kooperatifleri 
Tarım kredileri

175
— 25

— 198 
472

1.875

103 
— 1.192 

—  306

350

179 
1.087 

— 24

— 650 
20 

268 
2.541 

535

4.000 
247 
399 

7.300 
448 
330 

— 80

Mevduat karşılıkları 
Bankalar - yurtiçi 
Bankalar - yurtdışı

Resmî mevduat

617
—  215
— 6

274

2.663
626

183

5.071
942

423

4.248 
— 398 

1
89

3.645 
1.029 I

—  214
Sanayi kredileri 
Küçük sanat 
İhracat kredileri 
Orta vadeli krediler 
Diğer krediler

168 
—  16

— 231
— 131

— 124 
40

669
22 Diğer mevduat 861 — 168 —  789 352 705

86

91

— 196 
148

— 91

108 
348 

— 84

1.157
2.296

610

—  722 
764 
593

DİĞER AKTİF HESAPLAR 2.808 142 4.553 —3.383 5.837
DİĞER PASİF HESAPLAR 4.432 — 77 7.041 5.590 4.821

Ziraî finansman 
Özel finansman 
İtfaya tâbi hesaplar 
Diğerleri

3

421
2.384

514 
— 372

— 7
4.560

— 49 
—3.334

5.934
— 50
—  47

Muhtelif depozitolar 
Sermaye hesapları 
Diğerleri

— 480 
745 

4.167

— 412
—  197

532

— 218 
157 

7.102

—  142 
1.164 
4.568

— 249 
1.304 
3.766

TOPLAM 8.904 6.344 15.711 15.159 17.514 TOPLAM 8.904 6.344 15.711 15.159 17.514

(x) Aktif hesaplardaki azalışlar banknot emisyonunu eksiltici, artışlar ise çoğaltıcı yönde etkiler. Pasif hesaplardaki azalışlar banknot emisyonunu 
çoğaltıcı, artışlar ise eksiltici yönde etkiler.



Cetvel : 23
Merkez Bankası - Krediler ve Dağılımı

(MUyon TL.)

1970 1971 1972 1973 1974
D e ğ i ş i k l i k

1969
1970

1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

Hazine 4.359 6.088 7.469 7.844 12.484 892 1.729 1.381 375 4.640
Kısa vadeli avans 4.359 6.088 7.469 7.844 12.484 1.302 1.729 1.381 375 4.640
Hazine bonoları — — — — — —348 — — — —
Altın kargılığı avans

Katma bütçeli idareler - Tekel 1.750 1.750 1.750 2.259 2.270 — __ — 509 11

Toprak Mahsulleri Ofisi 1.125 3.000 3.350 2.700 6.700 175 1.875 350 —650 4.000

Yurtiçi alımlan 1.125 3.000 3.350 2.700 6.700 175 1.875 350 —650 4.000
Yurtdıgı ithalât — — — — — — — — — —

T. Seker Fabrikaları A. Ş. 709 709 709 729 976 — 25 __ — 20 247

Ticari senetler 675 675 675 695 942 — 25 _ 20 247
Zirai senetler 34 34 34 34 34 — — — — —

Pamuk alımlan - Sümerbank 145 248 427 695 1.094 — 103 179 268 399

Tarım Satış Kooperatifleri 1.419 227 1.314 3.855 11.155 —198 —1.192 1.087 2.541 7.300

Tarım kredileri 2.296 1.990 1.966 2.501 2.949 472 —306 — 24 535 448

Tarım Kredi Kooperatifleri 2.253 1.946 1.918 2.441 2.885 467 —307 — 28 523 444
Diğer tarım kredileri 43 44 48 60 64 5 1 4 12 4

Sanayi kredileri 890 659 535 1.204 1.534 168 — 231 —124 669 330

Normal sanayi senetleri 494 292 315 992 1.268 205 —202 23 677 276
Sanayicilerin ticarî senetleri 86 60 53 76 — — — 26 — 7 23 — 76
Önceliği olan sanayi kolları 115 172 128 — — —169 57 — 44 —128 —
Sanayi - belgeli ihracat 195 135 39 136 266 132 — 60 — 96 97 130

Küçük sanat 490 359 399 421 341 — 16 —131 40 22 — 80

İhracat kredileri 772 576 684 1.841 1.119 86 — 196 108 1.157 —722

İhracat satış finansmanı 418 301 298 704 347 137 —117 — 3 406 —357
İhracat hazırlık finansmanı 76 55 40 99 77 — 11 — 21 — 15 59 — 22
Vesikalı teminat ve i§tira senetleri 30 6 7 34 27 10 — 24 1 27 — 7
TUtUn finansmanı 248 214 339 1.004 668 — 50 — 34 125 665 —336

Orta vadeli krediler — 148 496 2.792 3.556 — 148 348 2.296 764

Diğer krediler 610 519 435 1.045 1.638 91 — 91 — 84 610 593

Normal ticarî krediler 232 183 125 365 1.060 92 — 49 — 58 240 695
Tahvil üzerine avanslar 56 44 47 445 370 — 70 — 12 3 398 — 75
Bankalar Tasfiye Fonu 322 292 263 235 208 69 — 30 — 29 -  28 — 27

GENEL TOPLAM 14.565 16.273 19.534 27.888 45.816 1.645 1.708 3.261 8.352 17.930



Altın Mevcudu ve Dağılışı
Cetvel : 24 (Ton)

1970 1971 1972 1973 1974

BANKA MALI 113 106 111 111 111
HAZÎNE TEVDİATI — — — — —

TOPLAM 113 106 111 111 111

MİLLETLERARASI AYARLI 110 103 108 108 108
Serbest altınlar 47 103 108 108 108
Merhun altınlar 63 — — — —
Vadeli altın borçluları — — — — —

SİKKE VE DÜ§ÜK AYARLI 3 3 3 3 3

Altın ve Döviz Durumu 
Cetvel : 25 (Milyon $ )

1970 1971 1972 1973 1974

ALTIN MEVCUDU (Milletlerarası ayarlı) +  123 +  126 +  132 +  147 +  147
Serbest altınlar 52 126 132 147 147
Merhun altınlar 71 — — — —
Vadeli altın borçluları — — — — —

DÖVİZ BORÇLULARI (Konvertibl) +  290 +  627 +  1.190 +  1.906 -r 1.473

DÖVİZ ALACAKLILARI (Konvertibl) — 11 — 5 — 10 — 13 — 11

ALTIN VE DÖVİZ DURUMU 402 748 1.312 2.040 1.609



Cetvel : 26
Altın ve Döviz Durumu

(Milyon TL.)

1970 1971 1972 1973 1974

ALTIN MEVCUDU (Milletlerarası ayarlı) +  1.834 +  1.765 +  1.844 +  2.049 +  2.049

Serbest altınlar 783 1.765 1.844 2.049 2.049

Merhun altınlar 1.051 — — — —
Vadeli altın borçluları — — — — —

DÖVİZ BORÇLULARI (Konvertibl) +  4.301 +  8.772 +  16.665 -126.685 +20.405

DÖVİZ ALACAKLILARI (Konvertibl) — 160 — 68 — 143 — 178 — 151

ALTIN VE DÖVİZ DURUMU 5.975 10.469 18.366 28.556 22.303

Diğer Altın ve Döviz Hesapları 
Cetvel : 27 (Milyon TL.)

1970 1971 1972 1973 1974

ALTIN (Meskûk ve düşük ayarlı) 50 52 53 60 61

BORÇLU DÖVİZ HESAPLARI 1.975 2.230 2.109 1.981 1.550

Hariçteki muhabirler 211 298 249 278 152
Diğer döviz hesaplan 1.764 1.932 1.860 1.703 1.398

ALACAKLI DÖVİZ HESAPLARI 6.753 6.086 13.704 17.303 20.059

Hariçteki muhabirler 164 129 104 199 320
Diğer döviz hesaplan 6.589 5.957 13.600 17.104 19.739



Merkez Bankası - Mevduat ve Dağılımı
Cetvel : 28 (Milyon TL.)

1970 1971 1972 1973 1974
D e ğ i ş i k l i k

1969
1970

1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

KAYDÎPARA 8 50 445 742 1.432 —  6 42 395 297 690

BANKALAR 5.399 8.688 14.701 18.552 23.226 396 3.289 6.013 3.851 4.674

Mevduat karşılıkları 4.293 6.956 12.027 16.275 19.920 617 2.663 5.071 4.248 3.645
Bankalar - yurtiçi 1.106 1.732 2.674 2.276 3.305 —  215 626 942 —398 1.029
Bankalar - yurtdışı — — — 1 1 — 6 — — 1 —

RESMÎ MEVDUAT 729 912 1.335 1.424 1.210 274 183 423 89 —  214

Genel - katma bütçeli idareler 608 769 969 809 786 243 161 200 — 160 —  23
Kamu ekonomik teşebbüsleri 16 20 65 71 89 — 1 4 45 6 18
Diğerleri 105 123 301 544 335 32 18 178 243 —  209

MUHTELİF (Kaydî para hariç) 155 133 150 207 224 39 —  22 17 57 17

MİLLETLERARASI KURUMLAR VE
DIŞ YARDIM KARŞILIKLARI 1.421 1.233 32 30 28 828 —  188 — 1.201 — 2 — 2

TOPLAM 7.712 11.016 16.663 20.955 26.120 1.531 3.304 5.647 4.292 5.165



Bankalar — Başlıca İşlemler (x)
Cetvel : 29 ______________________________________________ (Milyon TL.)

A K T İ F 1970 1971 1972 1973 1974 P A S İ F 1970 1971 1972 1973 1974

KASA 2.324 3.401 4.418 5.018 7.818 MEVDUAT 36.246 48.476 62.994 80.392 98.467

Banknot 2.314 3.392 4.405 5.004 7.804 Tevdiat parası 23.410 29.620 36.830 49.086 61.893
Ufaklık para 10 9 13 14 14 Vadesiz ticarî mevduat 6.591 8.704 11.901 16.030 22.227

MERKEZ B.NDA SERBEST Vadesiz tasarruf mevdu. 16.819 20.916 24.929 33.056 39.666
TEVDİAT (2) 1.106 1.732 2.674 2.277 3.306
MEVDUAT KARŞILIKLARI 5.611 8.274 13.359 17.662 21.307 Diğer mevduat (1) 12.836 18.856 26.164 31.306 36.574

Merkez Bankasında (2) 4.293 6.956 12.027 16.275 19.920 MERKEZ B. REESKONT -
Devlet Yatırım Bankasında 1.318 1.318 1.332 1.387 1.387 AVANS (2) 6.300 4.434 5.993 14.119 23.178

KREDİLER 37.005 42.834 55.993_ 75.068 96.308
T.C. Ziraat Bankası 3.672İhtisas kredileri 14.938 15.449 17.324 23.653 35.752 Z.i /o D.ZtTD

Sanayi bankaları 2.132 2.389 2.788 3.763 4.263 Tanm Kredi Koop.leri 2.253 1.946 1.918 2.441 2.885
T. Sınaî Kal. B. 1.623 1.790 2.036 2.881 3.243 Tarım Satış Koop.leri 1.419 227 1.314 3.855 11.155
Sınaî Yat. ve Kr. B. 509 599 752 882 1.020 Üreticiyi güçlendirme — — — — 4

Küçük sanat - Halk B. 1.108 1.267 1.538 1.972 2.533 T. Halk B. - Küçük sanat 490 359 399 421 341
Tarım kredileri - Ziraat B. 9.030 8.867 9.778 14.267 24.965 Diğerleri - bütün bankalar 2.138 1.902 2.362 7.402 8.793

Tanm Kredi Koop.leri 2.125 2.016 2.426 2.739 2.918
Tanm Satış Koop.leri 3.145 3.270 3.420 5.957 14.908 Sanayi 1.035 907 962 1.899 2.628
Doğrudan doğ. üreticiye 3.760 3.581 3.932 5.571 7.139 Tanm - bölge bankalan 43 44 48 60 60

İpotek karşılığı krediler 2.668 2.926 3.220 3.651 3.991 İhracat 772 576 684 1.841 1.119
Konut inşaatı 1.617 1.668 1.727 1.884 2.009 İç ticaret 288 227 172 810 1.430
Afetler için 558 688 813 988 1.069 Orta vadeli 148 496 2.792 3.556
Turizm 167 161 174 203 311
Ticarî nitelikte 326 409 506 576 602 ZİRAÎ FİNANSMAN 650 650 650 650 650

Genel krediler 22.067 27.385 3o.669 01.413 60.556
TAHVİLLER VE İŞTİRAKLER 3.898 5.784 7.016 6.899 7.456 KALAN (3) 6.748 8.465 13.823 11.763 13.900

TOPLAM 49.944 62.025 83.460 106.924 136.195 TOPLAM 49.944 62.025 83.460 106.924 136.195

NOTLAR : (x) Bankalardan alman ayrıntılı bilgiler geciktiğinden bu cetvel 1974 yılı için ancak geçici ve yaklaşık başlıca işlemleri kapsamaktadır.
(1) Diğer mevduat, vadesiz ve vadeli resmî mevduat ile vadeli ticaret ve tasarruf mevduatı rakamlarını kapsar.
(2) Merkez Bankasındaki bankalar serbest tevdiatı ve mevduat karşılıkları ile reeskont ve avans rakamları, Merkez Bankası yıl sonu bi- 

lânçolarından alınmıştır.
(3) Bu rakamlar bankaların bilânço toplamlarına göre hesaplanmış değildir; tabloda gösterilmiş olan aktif ve pasif hesaplar toplamları 

arasındaki farktır. Bankaların 1974 yılı bilânçoları bu cetvelin düzenlendiği tarihte elde edilememiştir.



Bankalar —Başlıca İşlemler — Değişiklik (x)
Cetvel : 30 (Milyon TL.)

A K T İ F 1969
1970

1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974 P A S İ F 1969

1970
1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

KASA 203 1.077 1.017 600 2.800
MEVDUAT 5.487 12.230 14.518 17.398 18.075

Banknot 
Ufaklık para

MERKEZ B.NDA SERBEST 
TEVDİAT (2)

201
2

1.078 
—  1

1.013
4

599
1

2.800
Tevdiat parası 2.378 6.210 7.210 12.256 12.807

— 215 626 942 —  397 1.029
Vadesiz ticarî mevduat 
Vadesiz tasarruf mevdu.

577
1.801

2.113
4.097

3.197
4.013

4.129
8.127

6.197
6.610

MEVDUAT KARŞILIKLARI 617 2.663 5.085 4.303 3.645 Diğer mevduat (1) 3.109 6.020 7.308 5.142 5.268

Merkez Bankasında (2) 
Devlet Yatırım Bankasında

617 2.663 5.071
14

4.248
55

3.645 MERKEZ B. REESKONT - 
AVANS (2) 534 — 1.866 1.559 8.126 9.059

KREDİLER 3.823 5.829 13.159 19.075 21.240 T.C. Ziraat Bankası 269 — 1.499 1.059 3.064 7.748
İhtisas kredileri 1.620 511 1.875 6.329 12.099 Tarım Kredi Koop.leri 467 —  307 — 28 523 444

Sanayi bankaları 634 257 399 975 500 Tarım Satış Koop.leri 
Üreticiyi güçlendirme

T. Halk B. - Küçük sanat

— 198 — 1.192 1.087 2.541 7.300
4

T. Sınaî Kal. B. 
Sınaî Yat. ve Kr. B.

599
35

167
90

246
153

845
130

362
138 — 16 — 131 40 22 — 80

Küçük sanat - Halk B. 137 159 271 434 561 Diğerleri - bütün bankalar 281 —  236 460 5.040 1.391
Tarım kredileri - Ziraat B. 476 — 163 911 4.489 10.698 Sanayi

Tarım - bölge bankaları 
İhracat 
İç ticaret 
Orta vadeli

168 —  128 55 937
12

1.157
638

2.296

729
Tarım Kredi Koop.leri 
Tarım Satış Koop.leri 
Doğrudan doğ. üreticiye

122 
564 

— 210

— 109 
125

— 179

410
150
351

313
2.537
1.639

179
8.951
1.568

5
86
22

1
— 196
—  61 

148

4 
108 

— 55 
348

— 722 
620 
764

İpotek kargılığı krediler 373 258 294 431 340
Konut inşaatı 

1 Afetler için 
Turizm

50
243

19

51 
130 

— 6

59
125
13

157
175
29

125
81

108 ZİRAÎ FİNANSMAN 3 _
Ticarî nitelikte 61 83 97 70 26

Genel krediler 2.203 5.318 11.284 12.746 9.141
TAHVİLLER VE İŞTİRAKLER 67 1.886 1.232 — 117 557 KALAN (3) — 1.529 1.717 5.358 —2.060 2.137

TOPLAM 4.495 12.081 21.435 23.464 29.271 TOPLAM 4.495 12.081 21.435 23.464 29.271

NOT : (x) Bu cetveldeki notlar için 29 sayılı cetvelin açıklamaları geçerlidir.



Bankalar — Krediler ve Dağılımı
Cetvel : 31 (Milyon TL.)

1970 1971 1972
1 9 7 3

1974
EkimEkim Aralık

ÜRETİM SEKTÖRÜ 17.653 19.865 25.637 31.152 33.017 35.867

Sanayi ' 9;944 12.177 16.399 20.088 21.067 23.028
Sanayi bankaları 2.132 2.389 2.788 3.614 3.763 4.131
Diğer bankalar 7.812 9.788 13.611 16.474 17.304 18.897

Madencilik - diğer bankalar 273 260 572 627 716 622
Tarım 6.328 6.161 7.128 8.528 9.262 9.836

Tarım Kredi Kooperatifleri 2.125 2.016 2.426 2.397 2.739 ,2.545
Diğer üreticiler 4.203 4.145 4.702 6.131 6.523 7.291

Küçük san’at, esnaf 1.108 1.267 1.538 1.909 1.972 2.381

KONUT - BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ 4.255 5.345 6.164 6.666 7.180 7.328

Konut inşaatı 1.617 1.668 1.727 1.741 1.884 1.856
Mahallî idareler 1.547 2.332 2.635 2.707 2.954 3.164
Afetler için 558 688 813 954 988 1.029
Diğer inşaat 533 657 989 1.264 1.354 1.279

KAMU MALÎ. SEKTÖRÜ 7 3 5 50 61 38

3DAĞITIM SEKTÖRÜ 10.161 11.680 15.635 19.884 20.539 24.887

İhracat 4.534 5.033 5.858 8.856 9.088 13.439
Tarım Satış kooperatifleri 3.145 3.270 3.420 5.418 5.957 10.823
Diğer ihracat kredileri 1.389 1.763 2.438 3.438 3.131 2.616

Turizm 167 161 174 182 203 293
İthalât 2.508 2.724 3.748 4.092 4.230 4.035
İç ticaret 2.952 3.762 5.855 6.754 7.018 7.120

ÎŞEKTÖRE DAĞITILAMAYAN 4.929 5.941 8.552 12.765 14.271 17.206

25 binden az krediler 1.334 1.390 1.653 1.854 1.914 2.064
İpotekli ticarî krediler 326 409 506 529 576 507
Diğerleri 3.269 4.142 6.393 10.382 11.781 14.635

KREDİLER GENEL TOPLAMI
/■

37.005 42.834 55.993 70.517 75.068 85.326



Bankalar — Krediler ve Dağılımı — Mutlak Pay (% )
Cetvel : 32

1970 1971 1972 1 9  7 3 1974
EkimEkim Aralık

ÜRETÎM SEKTÖRÜ 47,7 46,4 45,8 44,2 44,0 42,0

Sanayi 26,9 28,4 29,3 28,5 28,1 27,0
Sanayi bankaları 5,8 5,5 5,0 5,1 5,0 4,8
Diğer bankalar 21,1 22,9 24,3 23,4 23,1 22,2

Madencilik - diğer bankalar 0,7 0,6 1,0 0,9 1,0 0,7

Tarım 17,1 14,4 12,7 12,1 12,3 11,5
Tarım Kredi Kooperatifleri 5,7 4,7 4,3 3,4 3,6 3,0
Diğer üreticiler 11,4 9,7 8,4 8,7 8,7 8,5

Küçük san’at, esnaf 3,0 3,0 2,8 2,7 2,6 2,8

KONUT - BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ 11,5 12,5 11,0 9,5 9,5 8,6

Konut inşaatı 4,4 3,9 3,1 2,5 2,5 2,2
Mahallî idareler 4,2 5,5 4,7 3,8 3,9 3,7
Afetler için 1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 i,2
Diğer inşaat 1,4 1,5 1,8 1,8 1,8 1,5

KAMU MALİ SEKTÖRÜ 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

DAĞITIM SEKTÖRÜ 27,5 27,3 27,9 28,2 27,4 29,2

İhracat 12,3 11,7 10,5 12,6 12,1 15,8

Tarım Satış Kooperatifleri 8,5 7,6 6,1 7,7 7,9 12,7
Diğer ihracat kredileri 3,8 4,1 4,4 4,9 4,2 3,1

Turizm 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3
İthalât 6,8 6,4 6,7 5,8 5,6 4,7
İç ticaret 8,0 8,8 10,4 9,6 9,4 8,4

SEKTÖRE DAĞITILAMAYAN 13,3 13,8 15,3 18,0 19,0 20,2

25 binden az krediler 3,6 3,2 3,0 2,6 2,5 2,4
İpotekli ticarî krediler 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,6
Diğerleri 8,8 9,7 11,4 14,7 15,7 17,2

KREDİLER GENEL TOPLAMI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Cetvel : 33
Bankaların Hesap Durumu özeti

(Milyon TL.)

1970 1971 1972
1 9  7 3

1974
EkimEkim Aralık

AKTİF HESAPLAR 79.719 93.364 115.239 158.871 149.890 19$@34^

KASA 2.324 3.401 4.418 3.892 5.018 5.098

1 Banknot 2.314 3.392 4.405 3.883 5.004 5.087
Ufaklık para 10 9 13 9 14 11

MERKEZ BANKASI SERBEST TEV. 1.358 2.164 3.196 2.264 2.603 2.539
KANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI 6.040 8.744 13.860 16.272 18.276 20.521

Mevduat karşılığı (Merkez Bankası) 4.293 6.956 12.027 14.322 16.275 18.102
Mevduat karşılığı (D. Y. B.) 1.318 1.318 1.332 1.375 1.387 1.711
Diğer kanuni karşılıklar 429 470 501 575 614 708

TAHVİLLER CÜZDANI 1.663 3.189 4.172 3.365 3.287 2.927

Devlet tahvil, ve Hazine plas. bono. 1.528 3.130 4.095 3.287 3.202 2.847
Devlet Yatırım Bankası 34 5 33 30 35 28
Belediyeler 32 26 24 24 22 22
Diğer tahviller 69 28 20 24 28 30

İŞTİRAKLER VE HİSSE SENETLERİ 2.235 2.595 2.844 3.475 3.612 4.364
KREDİLER 37.005 42.834 55.993 70.517 75.068 85.326
SABİT DEĞERLER 3.895 4.421 4.980 4.892 4.982 5.942
ZARAR 107 132 163 — 666 •—
MUHTELİF AKTİFLER 25.092 25.884 25.613 54.194 36.378 65.934

PASİF HESAPLAR 79.719 93.364 115.239 158.871 149.890 192.651

MEVDUAT 36.246 48.476 62.994 71.963 80.392 85.743
Ticarî mevduat - vadesiz 6.591 8.704 11.901 13.349 16.030 17.747
Ticarî mevduat - vadeli 679 758 1.077 246 186 180
Tasarruf mevduatı - vadesiz 16.819 20.916 24.929 29.961 33.056 34.566
Tasarruf mevduatı - vadeli 8.224 12.313 17.174 18.831 20.622 22.813

. Resmi - vadesiz, vadeli 3.933 5.785 7.913 9.576 10.498 10.437
MERKEZ BANKASINDAN AVANS 6.300 4.434 5.993 11.758 14.119 18.502
TEDAVÜLDEKİ TAHVİLLER 418 402 360 376 375 398
TAAHHÜTLER 5.806 6.019 6.542 7.366 7.852 9.051

Devlet Yatırım Bankası 2.513 2.548 2.895 3.575 3.814 4.641
i Genel bütçeli idareler 611 638 551 616 628 852

Sosyal sigorta kurumlan 259 219 254 258 254 248
Mahalli idareler — _ 49 11 3 2
İktisadi Devlet teşebbüsleri — — 4 3 3 3
Zirai finansman 650 650 650 650 650 650
Yurtiçi ve dışı taahhütler 1.773 1.964 2.139 2.253 2.500 2.655

SERMAYE HESAPLARI 8.083 10.111 12.862 12.862 14.336 14.217
Ödenmiş sermaye 5.000 6.605 8.614 9.836 9.953 10.632
İhtiyat ve karşılıklar 2.644 2.990 3.328 3.026 3.233 3.585
Kâr 439 516 920 — 1.150 —

MUHTELİF PASİF HESAPLAR 22.866 23.922 26.488 54.546 32.816 64.740
I



Cetvel : 34
Para - Banka Sistemi - Başlıca Toplam Kaynaklar ve Kullanımı (x)

(Milyon TL.)

A K T İ F 1970 1971 1972 1973 1974 P A S İ F 1970 1971 1972 1973 1974

KASA 2.385 3.461 4.482 5.082 7.882 BANKNOT EMİSYONU 13.915 17.032 20.055 25.332 32.860
Banknot 
Ufaklık para

2.314
71

3.392
69

4.405
77

5.004
78

7.804
78 Bilfiil tedavülde 

Banka kasalarında
11.601
2.314

13.640
3.392

15.650
4.405

20.328
5.004

25.056
7.804

MEVDUAT KARŞILIĞI 5.611 8.274 13.359 17.662 21.307
UFAKLIK PARA EMİSYONU 320 346 405 450 497

Merkez Bankasında 4.293 6.956 12.027 16.275 19.920
Devlet Yatırım Bankasında 1.318 1.318 1.332 1.387 1.387 Bilfiil tedavülde 249 277 328 372 419

KREDİ HACMİ 45.270 54.673 69.534 88.835 118.946 Banka kasalarında 71 69 77 78 78

Merkez B. - dolaysız kredi. 8.265 11.839 13.541 13.767 22.638 VADESİZ MEVDUAT 23.418 29.670 37.275 49.828 63.325
Banka kredileri 37.005 42.834 55.993 75.068 96.308 Vadesiz ticari mevduat 

Vadesiz tasarruf mevduatı
6.591

16.819
8.704

20.916
11.901
24.929

16.030
33.056

22.227
39.666Kendi kaynaklarından 30.705 38.400 50.000 60.949 73.130

Merkez B. kaynağından 6.300 4.434 5.993 14.119 23.178 Merkez Bankası kaydî 8 50 445 742 1.432
TAHVİLLER ve İŞTİRAKLER 3.963 5.846 7.078 6.961 7.517 DİĞER MEVDUAT (1) 15.141 21.134 27.681 32.967 38.036
ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 5.975 10.469 18.366 28.556 22.303 İTHALÂT TEMİNATI 1.999 1.587 1.369 1.227 978

Altın mevcudu 
Döviz rezervi

1.834
4.141

1.765
8.704

1.844
16.522

2.049
26.507

2.049
20.254 KALAN (2) 8.411 12.954 26.034 37.292 42.259

TOPLAM 63.204 82.723 112.819 147.096 177.955 TOPLAM 63.204 82.723 112.819 147.096 177.955

NOTLAR : (x) 1974 için geçici ve yaklaşık rakamlar. Bu cetvele bankaların birbirleri ile Merkez Bankası arasındaki hesaplar dahil değildir; Hâzine
ce çıkarılan ufaklık para dahildir. Para - banka sistemi: Merkez Bankası ile bankaları ve ufaklık para dolayısiyle Hazine’yi kapsar.

(1) Diğer mevduat; Merkez Bankasındaki bankalar mevduatı ve kaydi mevduat dışında kalan mevduat ile bankalardaki vadesiz ve vadeli 
resmi mevduatı, vadeli ticarî ve tasarruf mevduatı rakamlarını kapsar.

(2) Bu rakamlar bankaların bilânço toplamlarına göre hesaplanmış değildir; tabloda gösterilmiş olan aktif ve pasif hesaplar toplamları ara
sındaki farktır. Bankaların 1974 yılı bilançoları bu cetvelin düzenlendiği tarihte elde edilememiştir.



Cetvel : 35
Para - Banka Sistemi - Başlıca Toplam Kaynaklar ve kullanımı - Değişiklik (x)

(Milyon TL.)

A K T î F 1969
1970

1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

P A S İ F 1969
1970

1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

KASA 202 1.076 1.021 600 2.800 BANKNOT EMİSYONU 2.941 3.117 3.023 5.277 7.528
Banknot 201 1.078 1.013 599 2.800 Bilfiil tedavülde 2.740 2.039 2.010 4.678 4.728
Ufaklık para 1 — 2 8 1 — Banka kasalarında 201 1.078 1.013 599 2.800

MEVDUAT KARŞILIĞI 617 2.663 5.085 4.303 3.645 UFAKLIK PARA EMİSYONU 30 26 59 45 47
Merkez Bankasında 
Devlet Yatırım Bankasında

617 2.663 5.071
14

4.248
55

3.645 Bilfiil tedavülde 
Banka kasalarında

29
1

28 
— 2

51
8

44
1

47

KREDÎ HACMİ 4.934- 9.403 14.861 19.301 30.111 VADESİZ MEVDUAT 2.372 6.252 7.605 12.553 13.497
Merkez B. - dolaysız kredi. 1.111 3.574 1.702 226 8.871

Vadesiz ticari mevduat 
Vadesiz tasarruf mevduatı 
Merkez Bankası kaydî

577 
1.801 

— 6

2.113
4.097

42

3.197
4.013

395

4.129
8.127

297

6.197
6.610

690
Banka kredileri 

Kendi kaynaklarından 
Merkez B. kaynağından

3.823
3.289

534

5.829
7.695

— 1.866

13.159
11.600
1.559

19.075
10.949
8.126

21.240
12.181
9.059

TAHVİLLER ve İŞTİRAKLER 66 1.883 1.232 — 117 556 DİĞER MEVDUAT (1) 4.250 5.993 6.547 5.286 5.069
ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 4.451 4.494 7.897 10190 —6.253 İTHALÂT TEMİNATI — 480 — 412 —  218 —  142 —249

Altın mevcudu 
Döviz rezervi

722
3.729

— 69 
4.563

79
7.818

205
9.985 —6.253 KALAN (2) 1.157 4.543 13.080 11.258 4.967

TOPLAM 10.270 19.519 30.096 34.277 30.859 TOPLAM 10.270 19.519 30.096 34.277 30.859

(x) Bu cetveldeki notlar için 34 sayılı cetvelin açıklamaları geçerlidir.



Para - Banka Sistemi — Kredi Hacmi ve Dağılımı (x)
Cetvel : 36 (Milyon TL.)

1970 1971 1972 1973 1974
D e ğ i ş i k l i k

1969
1970

1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

BANKA KREDİLERİ 37.005 42.834 55.993 75.068 96.308 3.823 5.829 13.159 19.075 21.240
ihtisas kredileri 14.938 15.449 17.324 23.653 35.752 1.620 511 1.875 6.329 12.099

Sanayi bankaları 2.132 2.389 2.788 3.763 4.263 634 257 399 975 500

T. Sınaî Kal. Bankası 1.623 1.790 2.036 2.881 3.243 599 167 246 845 362
Sınaî Yat. ve Kr. B. 509 599 752 882 1.020 35 90 153 130 138

Küçük san’at — Halk B. 1.108 1.267 1.538 1.972 2.533 137 159 271 434 561

Kendi kaynaklarından 618 908 1.139 1.551 2.192 153 290 231 412 641
Merkez Bankası kay. 490 359 399 421 341 — 16 — 131 40 22 —  80

Tarım — Ziraat Bankası 9.030 8.867 9.778 14.267 24.965 476 — 163 911 4.489 10.698

Kendi kaynaklarından 5.358 6.694 6.546 7.971 10.921 207 1.336 — 148 1.425 2.950i
Merkez B. kaynaklar. 3.672 2.173 3.232 6.296 14.044 269 —1.499 1.059 3.064 7.748

İpotek karşılığı krediler 2.668 2.926 3.220 3.651 3.991 373 258 294 431 340

Konut inşaatı 1.617 1.668 1.727 1.884 2.009 50 51 59 157 1251
Afetler için 558 688 813 988 1.069 243 130 125 175 81
Turizm 167 161 174 203 311 19 — 6 13 29 108'
Ticari nitelikte 326 409 506 576 602 61 83 97 70 26

Genel krediler 22.067 27.385 38.669 51.415 60.556 2.203 5.318 11.284 12.746 9.141
Kendi kaynaklarından 19.929 25.483 36.307 44.013151.763 1.922 5.554 10.824 7.706 7.750
Merkez Bankası kaynağı. 2.138 1.902 2.362 7.402 8.793 281 —236 460 5.040 1.391

Kısa vadeli krediler 2.138 1.754 1.866 4.610 5.237 281 —384 112 2.744 627
Sanayi kredileri 1.035 907 962 1.899 2.628 168 — 128 55 937 729
Tarım — bölge bank. 43 44 48 60 60 5 1 4 12 —
İhracat kredileri 772 576 684 1.841 1.119 86 — 196 108 1.157 —722
İç ticaret kredileri 288 227 172 810 1.430 22 — 61 — 55 638 620

Orta vadeli krediler — 148 496 2.792 3.556 — 148 348 2.296 764
MERKEZ BANKASI —
DOLAYSIZ 8.285 11.839 13.54i 13.767 22.638; 1.111 3.574 1.702 226 8.871

Hazine 4.359 6.088 7.469 7.844 12.484 892 1.729 1.381 375 4.640]
Kısa vadeli avans 4.359 6.088 7.469 7.844 12.484 1.302 1.729 1.381 375 4.640|
Hazine bonoları — — — — — —348 — — — —■
Altın karşılığı avans — — — — — — 62 — — — ---1

Kamu ekonomik teş. leri 3.584 5.459 5.809 5.688 9.946 150 1.875 350 — 121 4.258
Toprak Mahsulleri Ofisi 1.125 3.000 3.350 2.700 6.700 175 1.875 350 —650 4.000
Seker Şirketi 709 709 709 72Q 976 — 25 — — 20 247
Tekel idaresi 1.750 1.750 1.750 2.259 2.270 — — — 509 11

Bankalar Tasfiye Fonu 322 292 263 235 208 69 — 30 — 29 — 28 — 27

KREDİ HACMİ TOPLAMI 45.270 54.673 69.534 88.835'118-946 4.934 9.403 14.861 19.301 30.111

(x) Bankalar açısından 1974 sonu rakamları geçici ve Yaklaşıktır.



Cetvel : 37
Para - Banka Sistemi — Para Hacmi ve Başlıca Etkenleri (x)

(Milyon TL.)
D e ğ i ş i k l i k

1970 1971 1972 1973 1974 1969
1970

1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

PARA HACMİ 35.268 43.587 53.253 70.528 88.800 5.141 8.319 9.666 17.275 18.272
Banknot ve ufaklık para 11.850 13.917 15.978 20.700 25.475 2.769 2.067 2.061 4.722 4.775 1

Banknot 
Ufaklık para

11.601
249

13.640
277

15.650
328

20.328
372

25.056
419

2.740
29

2.039
28

2.010
51

4.678
44

4.728
47

Tevdiat parası - vadesiz 23.418 29.670 37.275 49.828 63.325 2.372 6.252 7.605 12.553 13.497
Ticarî mevduat 
Tasarruf mevduatı 
Merkez Bankası - kaydî

6.591
16.819

8

8.704
20.916

50

11.901
24.929

445

16.030
33.056

742

22.227
39.666

1.432

577 
1.801 

— 6

2.113
4.097

42

3.197
4.013

395

4.129
8.127

297

6.197
6.610

690
PARA BENZERİ LİKİDİTELER 15.141 21.134 27.681 32.967 38.036 4.250 5.993 6.547 5.286 5.069

Bankalarda 
Merkez Bankasında

12.836
2.305

18.856
2.278

26.164
1.517

31.306
1.661

36.574
1.462

3.109
1.141

6.020 
— 27

7.308 
—  761

5.142
144

5.268 
—  199

BAĞLI DEĞERLER 4.384 5.048 5.851 6.309 8.860 —278 664 803 458 2.551
Kasalarda banknot + ufaklık para 
İthalât teminatı

2.385
1.999

3.461
1.587

4.482
1.369

5.082
1.227

7.882
978

202
—480

1.076
—412

1.021 
—  218

600 
— 142

2.800 
—  249

FARK (1) 8.411 12.954 26.034 37.292 42.259 1.157 4.543 13.080 11.258 4.967

T O P L A M 63.204 82.723 112.819 147.096 177.955 10.270 19.519 30.096 34.277 30.859

KREDİ HACMİ 45.270 54.673 69.534 88.835 118.946 4.934 9.403 14.861 19.301 30.111
Merkez Bankası - dolaysız krediler 8.265 11.839 13.541 13.767 22.638 1.111 3.574 1.702 226 8.871
Banka kredileri 37.005 42.834 55.993 75.068 96.308 3.823 5.829 13.159 19.075 21.240

Kendi kaynaklarından 
Merkez Bankası kaynaklarından

30.705
6.300

38.400
4.434

50.000
5.993

60.949
14.119

73.130
23.178

3.289
534

7.695
— 1.866

11.600
1.559

10.949
8.126

12.181
9.059

TAHVİLLER VE İŞTİRAKLER 3.963 5.846 7.078 6.961 7.517 66 1.883 1.232 —  117 556
ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 5.975 10.469 18.366 28.556 22.303 4.451 4.494 7.897 10.190 —6.253

Altın mevcudu 
Döviz rezervi

1.834
4.141

1.765
8.704

1.844
16.522

2.049
26.507

2.049
20.254

722
3.729

— 69 
4.563

79
7.818

205
9.985 —6.253

BAĞLI DEĞERLER 7.996 11.735 17.841 22.744 29.189 819 3.739 6.106 4.903 6.445 1
Kasalarda banknot+ufaklık para 2.385 3.461 4.482 5.082 7.882 202 1.076 1.021 600 2.800
Mevduat karşılıkları 5.611 8.274 13.359 17.662 21.307 617 2.663 5.085 4.303 3.645

Merkez Bankasında 
Devlet Yatırım Bankasında

4.293
1.318

6.956
1.318

12.027
1.332

16.275
1.387

19.920
1.387

617 2.663 5.071
14

4.248
55

3.645

NOTLAR : (x) Bankalar açısından 1974 yılı sonu rakamları geçici ve yaklaşıktır.
(1) Bu rakamlar bankaların bilânço toplamlarına göre hesaplanmış değildir; tabloda gösterilmiş olan aktif ve pasif hesaplar 

toplamları arasındaki farktır. Bankaların 1974 yılı bilançoları bu cetvelin düzenlendiği tarihte elde edilememiştir.



Cetvel : 38
Para - Banka Sistemi - Para Hacmi - Para - Banka Kurumlan ve Dağılımı (x)

(Milyon TL.)

1970 1971 1972 1973 1974
D e ğ i ş i k l i k

1969
1970

1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

HAZİNE 320 346 405 450 497 30 26 59 45 47
MERKEZ BANKASI 13.862 17.022 20.436 26.010 34.228 2.936 3.160 3.414 5.574 8.218

Banknot emisyonu 13.915 17.032 20.055 25.332 32.860 2.941 3.117 3.023 5.277 7.528
Kaydî para 8 50 445 742 1.432 — 6 42 395 297 690
Ufaklık para (—), kasada —  61 — 60 — 64 —  64 —  64 1 1 — 4 — —

BANKALAR 21.086 26.219 32.412 44.068 54.075 2.175 5.133 6.193 11.656 10.007
Kaydî Para 23.410 29.620 36.830 49.086 61.893 2.378 6.210 7.210 12.256 12.807

Vadesiz ticarî mevduat 6.591 8.704 11.901 16.030 22.227 577 2.113 3.197 4.129 6.197
Vadesiz tasarruf mevduatı 16.819 20.916 24.929 33.056 39.666 1.801 4.097 4.013 8.127 6.610

Banknot (—), kasalarda —2.314 —3.392 —4.405 —5.004 —7.804 —  201 — 1.078 — 1.013 — 599 —2.800
Ufaklık para (—), kasalarda — 10 — 9 — 13 —  14 —  14 —  2 1 — 4 — 1

PARA HACMİ TOPLAMI 35.268 43.587 53.253 70.528 88.800 5.141 8.319 9.666 17.275 18.272

(x) Merkez Bankası dışında kalan bankaların işlemleri ile ilgili 1974 yılı rakamları geçici ve yaklaşıktır.



K o n s o l i d e  B ü t ç e
Cetvel : 39 (Milyon TL.)

Mali Yıl (10 aylık) Takvim Yılı

1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974

A. ÖDENEKLER TOPLAMI 31.286 38.580 55.890 65.673 89.043
Cari harcama ödenekleri 
Yatırım harcama ödenekleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler

15.458
7.319
8.509

20.136
7.915

10.529

26.390
9.454

20.046

B. HARCAMALAR TOPLAMI 22.581 35.154 39.213 42.000 51.692 28.753 44.734 51.404 53.002 72.784
Cari harcamalar
Yatırım harcamaları
Sermaye Teşkili ve Transferler

10.483
5.478
6.620

17.193
6.170

11.791

18.212
5.644

15.357

13.197
7.068
8.488

21.386
7.691

15.657

23.190
7.368

20.846

C. ÖDEMELER TOPLAMI 22.054 35.149 38.936 43.529 55.523 27.512 43.932 51.029 54.401 71.710
Cari ödemeler 
Yatırım ödemeleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
Bütçe emanetinden

10.221
5.303
5.090
1.440

16.994
5.921
9.852
2.382

18.078
5.484

12.835
2.539

(
| 40.277 

3.252

j 49.466 

6.057

12.611
6.670
6.770
1.461

20.737
6.882

13.923
2.390

22.371
6.991

18.979
2.688

51.053

3.348

65.597

6.113

D. GELİR TAHSİLÂTI 22.677 30.487 39.001 47.355 58.513 27.566 40.194 48.731 59.886 66.813
Vergi gelirleri 
Yergi dışı gelirler 
Özel gelir ve fonlar

18.179
1.871
2.627

24.726
2.972
2.789

31.775
5.473
1.753

42.478
3.891

986

52.010
3.727
2.776

21.629
2.479
3.458

29.565
5.882
4.747

38.489
6.695
3.547

49.714
4.728
5.444

61.297
4.456
1.060

E. İÇ İSTİKRAZ GELİRİ _ _ _ _ — 600 600 800 4.000 6.000

GELİR GİDER FARKI C—(D+E) +  623 —4.662 +  65 +3.826 +2.990 +  654 —3.138 — 1.498 +9.485 +  1.103

K ayn ak: Maliye Bakanlığı —  Kamu H esaplan Bülteni.



G e n e l  B ü t ç e
Cetvel : 40 (Milyon TL.)

Mali Yıl (10 aylık) Takvim Yılı

1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974

A. ÖDENEKLER TOPLAMI 30.117 37.245 54.155 64.041 87.050
Cari harcama ödenekleri 
Yatırım harcama ödenekleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

13.991
3.054

13.072
(5.559)

18.764
3.165

15.316
(5.915)

24.130
4.357

25.668
(6.773) (8.831) (13.930)

B. HARCAMALAR TOPLAMI 22.523 34.761 39.307 42.381 52.382 27.936 43.238 50.552 52.492 72.144
Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

9.436
2.462

10.625
(4.525)

15.622
2.765

16.374
(5.327)

16.542
2.653

20.112
(5.416) (6.691) (9.723)

11.889
3.037

13.010
(5.240)

19.382
3.106

20.750
(6.296)

21.097
3.141

26.314
(6.603)

52.492

(7.967)

72.144

(11.112)
C. ÖDEMELER TOPLAMI 21.836 34.271 38.144 43.274 55.489 26.851 42.726 49.845 53.854 71.048

Cari ödemeler 
Yatırım ödemeleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
Bütçe emanetinden

9.188
2.322
9.216
1.110

15.434
2.564

14.602
1.671

16.420
2.521

17.606
1.597

| 40.741 

2.533

| 50.276 

5.213

11.338
2.915

11.467
1.131

18.829
2.837

19.383
1.677

20.401
3.061

24.738
1.645

51.290

2.564

65.807

5.241
D. GELİR TAHSİLATI 22.057 29.334 37.826 46.149 57.260 26.725 38.633 47.292 58.455 65.278

Vergi gelirleri 
Yergi dışı gelirler 
Özel gelir ve fonlar

18.157
1.475
2.425

24.700
2.194
2.440

31.745
4.661
1.420

42.443
3.041

665

51.977
3.028
2.255

21.530
1.970
3.225

29.535
4.747
4.351

38.456
5.712
3.124

49.674
3.690
5.091

61.256
3.491

531

E. İÇ İSTİKRAZ GELİRİ _ — — — _ 600 600 800 4.000 6.000

GELİR GİDER FARKI C—(D+E) +  221 —4.937 — 318 +2.875 +  1.771 +  474 —3.493 — 1.753 +8.601 +  230

K aynak: M aliye Bakanlığı —  Kamu Hesaplan Bülteni.



K a t m a  B ü t ç e
Cetvel : 41  ̂ ___________■ _______  (Milyon TL.)

Mali Yıl (10 aylık) Takvim Yılı

1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974

A. ÖDENEKLER TOPLAMI 6.728 7.251 8.509 10.463 15.924

Cari harcama ödenekleri 1.467 1.372 2.260
Yatırım harcama ödenekleri 4.265 4.751 5.098
Sermaye Teşkili ve Transferler 996 1.128 1.151

B. HARCAMALAR TOPLAMI 4.582 5.720 5.321 6.310 9.033 6.057 7.793 7.454 8.478 11.752
Cari harcamalar 1.047 1.571 1.669 1.309 2.004 2.092 8.478 11.752
Yatırım harcamaları 3.015 3.404 2.990 4.030 4.585 4.227 — —
Sermaye Teşkili ve Transferler 520 745 662 .... 718 1.204 1.135 — —

C. ÖDEMELER TOPLAMI 4.743 6.204 6.208 6.947 9.757 5.901 7.501 7.788 8.515 11.774
Cari ödemeler 1.033 1.560 1.659 ( 1.273 1.908 1.971 7.730 10.903
Yatırım ödemeleri 2.981 3.357 2.963 ] 6.227 ] 8.913 3.755 4.045 3.930 — —
Sermaye Teşkili ve Transferler 399 576 644 ( ( 543 836 844 — —
Bütçe emanetinden 330 711 942 720 844 330 712 1.043 785 871

D. GELÎR TAHSİLÂTI 5.144 6.479 6.591 7.898 10.976 5.941 7.857 8.043 9.398 12.647
Vergi gelirleri 22 26 29 35 33 —  41 29 32 41 41
Vergi dışı gelirler 396 778 812 850 699 510 1.135 984 1.038 966
Özel gelir ve fonlar 4.726 5.675 5.750 7.013 10.244 5.472 6.693 7.027 8.319 11.640

E. İÇ İSTİKRAZ GELİRİ — — — — — — — — — —

GELİR GİDER FARKI C—(D+E) +  401 +  275 +  383 +  951 +  1.219 +  40 +  356 +  255 +  883 +  873

Kaynak : M aliye Bakanlığı —  Kamu Hesaplan Bülteni.



Cetvel : 42

Hazine Nakit Durumu 
(Aralık Sonları)

(Milyon TL.)

1970 1971 1972 1973 1974

1 — MEVCUT VE ALACAKLAR
Kasa ve bankalar 
Avanslar

2 — BORÇLAR (kısa vadeli)
Merkez Bankası avansı 
Hazine bonoları 
Plâsman bonoları 
Emanet paralar (a)

3 — ALACAK—BORÇ DENGESİ (1—2)

4 — BÜTÇE EMANETLERİ (b)

5 — NET HAZİNE NAKİT DURUMU (3—4)

5.198 4.019 6.077 7.110 11.770
1.808
3.390

—8.555

1.773
2.246

— 10.522

2.395
3.682

— 12.551

2.505
4.605

— 13.097

1.664 
10.106 

—  19.020
—4.359

— 591 
—3.605 

—3.357

— 6.088

—  1.904
— 2.530

— 6.503

— 7.340

—  2.286
— 2.925

—  6.474

— 7.846

— 641
— 4.610

— 5.987

—  12.869

—  687
—  5.464

— 7.250

— 1.986 — 2.496 — 3.205 — 1.844 —  2.940

—5.343 —  8.999 — 9.679 — 7.831 —  10.190

(a) Çeşitli sebep ve şekillerde Hâzinece tahsil edilip iadesi gereken paralar.
(b) Büyük kısmı Katma Bütçeli İdarelere yapılan yardımlarla ilgili olup dörde- 

aylık devreler itibariyle masraf kayıt ve emanete alınarak ödenir.

K aynak: Maliye Bakanlığı —  Kamu Hesapları Bülteni.



Cetvel : 43
Kamu Borçlan — İç Borçlar

(Milyon TL.)
1970

Aralık
1971

Aralık
1972

Aralık
1973

Aralık
1974

Aralık

A — DEVLET BÜTÇESİNDEN ÖDENECEK 
OLAN ÎÇ BORÇLAR TOPLAMI (1) 17.433 20.957 23.857 26.733 28.107

a) Genel Bütçe Toplamı 17.424 20.950 23.852 26.730 28.107
Tahvil ihracı (2) 2.818 3.238 6.287 9.914 11.595
Iç istikraz borç. (3) 7.340 7.283 7.380 7.180 7.507
Tahkim edilen belediyeler borç. (4) 892 2.907 2.488 2.247 1.995
Tasarruf Bonosu 6.244 7.397 7.592 7.287 6.911
Diğer borçlar (5) (6) 130 125 105 102 99

b) Katma Bütçe Toplamı 9 7 5 3
Devlet Su İğleri Tahvilleri 9 7 5 3 —

B —  BÜTÇE DIŞI KAMU SEKTÖRÜ
TAHVİLLERİ TOPLAMI 7.527 8.625 9.237 11.783 14.888

a) Devlet Yatırım Bankası (7)
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri (8)
c) Belediye (İstanbul ve Ankara Belediyesi)

6.776
548
203

7.926
507
192

8.590
467
180

11.174
429
180

14.474
393
21

TOPLAM (A +  B) 24.960 29.582 33.094 38.516 42.995

(1) Genel ve Katma Bütçe borçları.
(2) Hazine İç İstikraz Tahvilleri.
(3) 154 ve 250 sayılı Kanunlar gereğince yapılan konsolidasyondan doğan borçlar.
(4) 691 sayılı Kanun gereğince tahkim edilen Belediyeler borçları.
(5) 65 sayılı Kanun gereğince Merkez Bankasına ödenen kambiyo zararları.
(6) 1935 Türk borcu tahvilleri Türk parası ile ödenen dış borçlara dahil edildiği 

için bu borçlar bölümünden çıkarılmıştır.
(7) Amortisman ve Kredi Sandığı tahvilleri dahil.
(8) Ziraat Bankası, Emlâk Kredi Bankası, Halk Bankası.

Kaynak: Aylık Ekonomik Göstergeler — Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve 
M.İ.İ.T. Genel Sekreterliği.



Türkiye’nin Dış Borçlan — Dövizle Ödenecek Dış Borçlar (x)
Cetvel : 44____________________________________________________________  (Milyon $ )

1970
Aralık

1971
Aralık

1972
Aralık

1973
Aralık

1974
Aralık

A — BORÇLULARA GÖRE DAĞILIM

a) Devlet Bütçe, ödenecek olanlar (1)
b) Diğer kamu sektörü borçlan (2)
c) Özel sektör borçları
d) Konsolide ticari borçlar

1.644
186
89
10

1.899
207

99
5

2.062
100
133

5

2.307
153
189

5

3.164
289
295

5

DÖVİZLE ÖDENECEK DIŞ BORÇLAR TOPLAMI 1.929 2.210 2.300 2.654 3.753

B — ALACAKLILARA GÖRE DAĞILIM
a) Milletlerarası kurumlar
b) Yabancı hükümet ve hükü. organ.
c) Yabancı özel firmalar ve şahıslar
d) Konsolide ticari borçlar

498
1.364

57
10

549
1.601

55
5

373
1.823

99
5

476
2.067

106
5

1.055
2.568

125
5

(1) Genel ve Katma Bütçe borçlan.
(2) Merkez Bankası, Devlet Yatırım Bankası, İktisadi Kamu Teşebbüsleri, 

Mahalli İdareler.
(x) Dövizle ödenecek dış borçlar bölümüne refinansman kredileri dahil edilmiştir. 

Kaynak: Aylık Ekonomik Göstergeler: Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve 
M.İ.İ.T. Genel Sekreterliği.

Türkiye’nin Dış Borçlan — Türk Parasiyle Ödenecek Dış Borçlar
Cetvel : 45 (Milyon TL.)

a) Devlet bütçesinden ödenecek olanlar

b) Diğer kamu sektörü
c) Özel sektör borçları

1.950
516

1.707

1.864
469

1.513

1.814
425

1.501

1.763
384

1.491

1.700
372

1.355

T O P L A M 4.173 3.846 3.740 3.638 3.427

Kaynak : Aylık Ekonomik Göstergeler: Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü vc 
M.İ.İ.T. Genel Sekreterliği



Cetvel : 46
Ödemeler Dengesi

(Milyon $)

1970 1971 1972 1973 1974

Gerçek
leşme

Gerçek
leşme

Gerçek
leşme Program Gerçek

leşme Program
Gerçek
leşme

(Geçici)

I. CARİ İŞLEMLER —171 — 109 — 8 — 159 473,0 — 100,0 — 702,2

A. Dış ticaret —360 — 494 — 678 — 750 — 781,9 —1.150,0 —2.245,3
İthalât
İhracat

—948
588

1.171
677

—1.563
885

—1.650
900

—2.099,0
1.317,1

—2.550,0
1.400,0

— 3.777,5 
1.532,2

B. Görünmeyen işlemler (net) 181 379 640 583 1.236,4 1.035,0 1.516,1
Borç faiz ödemeleri (1)
Turizm ve dış seyahat (net)
İşçi gelirleri 
Kâr transferleri
Proje kredileri hizmet ödemeleri 
Diğer görünmeyenler (net)

— 47
4

273
— 33
— 30 

14

— 47 
21

471
— 36
—  32

2

—  62 
44 

740
—  35
— 35
—  12

—  77 
38

715
— 41
— 40
— 12

— 59,0
78.5 

1.183,2
— '  34,8
—  24,0

92.5

—  125
95

1.150,0
—  50
—  45

—  102,4
41,6

1.426,3
-  71,1 

(....)
221,7

C. Nato - Enfrastrüktür 8 6 30 8 18,5 15 27,0

2. SERMAYE HAREKETLERİ 413 344 160 214 432,3 365 244,2

A. Dış borç ödemeleri (1) —158 — 91 — 235 — 186 — 72,4 — 125 — 126,1
B. TL. Gıda ithalâtı 83 55 18 10 — 10,0
C. özel yabancı sermaye 58 45 43 40 78,6 70,0 88,1
D. Bedelsiz ithalât 34 27 39 35 50,1 80,0 57,9
E. Proje kredileri 179 219 222 275 327,9 300,0 221,9i
F. Program kredileri (Konsorsiyom) (1) 217 89 73 40 48,1 30,0 ___2,4
GENEL DENGE 242 235 152 55 905,3 265,0 — 458,0

3. KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ - ____ 413 — 55 — 224,0 — —

4. ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİ (2) —236 — 345 — 564 — — 727,8 — 265,0 -42fr7

5. ÖZEL ÇEKME HAKLARINDAN KULLANMA 18 11 — 19 — — — — 7,7,

6. NET YANLIŞ VE EKSİK — 24 99 18 — 46,5 —
AA-A

<Oüjv

-----------

(1) Teciller dahil değildir.
(2) (—) i§areti rezerv artışını gösterir.

Kaynak : 197E ve 1972 yılları Programları - Maliye Bakanlığı Ödemeler Dengesi Şubes'.
r3  7



Aylık Fiyat Endeksleri ve Altın Fiyatları
Cetvel : 47

1 9 7 3 - -  1 9 7 4

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kasım Aral.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI (1963=100)
Genel Endeks 1973 213,4 223,8 225,6 227,6 230,7 231,6 235,5 240,9 251,6 258,3 262,0 274,4

>i a 1974 281,0 289,7 303,1 311,8 320,7 310,4 310,8 312,3 321,5 320,3 321,8 326,7
Gıda Maddeleri ve Yemler 1973 199,2 214,6 216,4 217,1 220,1 217,4 220,4 224,4 229,3 237,9 242,6 262,8

i i  İ t  J> İ t 1974 271,0 285,3 289,4 301,9 314,4 297,7 298,3 300,9 318,5 320,3 325,4 333,7
San. Ham. Mad. ve Yarı Mamulleri 1973 237,2 239,3 241,0 245,1 248,5 255,3 260,6 268,4 288,9 292,2 294,3 293,7

İ i  t *  t i  İ t  M <( 1974 297,6 297,0 326,1 328,4 331,1 331,5 331,8 331,1 326,5 320,3 315,8 315,2
ANKARA GEÇİNME ENDEKSİ (1963=100)

Genel Endeks 1973 226,2 227,9 227,0 229,1 232,2 239,2 241,4 243,8 254,6 254,9 257,6 260,3
a  i l 1974 262,1 259,5 266,2 267,9 271,9 273,7 279,5 281,4 286,8 292,0 298,6 300,6

Gıda 1973 213,2 215,5 213,1 215,7 220,4 229,8 231,4 232,9 241,5 239,0 241,2 244,7
1974 246,0 241,8 247,4 250,0 253,9 256,7 262,9 265,5 268,7 273,8 277,5 280,2

Aydınlatma ve Isıtma 1973 274,4 274,4 274,4 274,4 274,4 274,4 274,4 281,4 288,4 288,4 288,4 288,4
»  İ t  İH 1974 300,1 300,1 313,6 313,6 313,6 313,6 313,6 313,6 313,6 326,1 331,7 331,7

Giyim 1973 242,9 244,0 246,2 248,6 248,6 248,6 251,0 257,6 274,9 284,7 290,1 292,2
i t

Diğer
1974 294,0 295,1 300,1 300,1 300,1 300,1 302,5 302,5 311,7 311,7 318,2 319,8
1973 245,0 245,0 247,9 247,9 247,9 253,0 259,5 259,5 276,1 280,4 283,7 284,4
1974 284,4 284,4 295,1 295,1 306,0 306,0 316,3 317,7 332,2 339,2 360,9 360,9

ANKARA TÜKETİCİ ENDEKSİ (1968=100)
Genel Endeks 1973 163,8 163,6 162,7 167,1 172,3 176,4 179,8 179,7 186,5 188,5 187,4 187,5>> >» 1974 191,3 191,5 197,8 202,2 206,3 204,4 211,4 212,2 219,9 225,8 224,9 222,5

ALTIN FİYATLARI (TL.)
Reşat i 973 402,00 431,20 470,55 468,55 462,95 471,29 479,05 486,59 488,50 489,24 492,05 501,43

1974 542,75 612,00 737,62 710,48 658,57 654,00 666,74 691,90 772,14 766,32 761,90 760,00Cumhuriyet 1973 211,86 237,55 267,09 280,95 305,09 329,24 345,59 325,45 320,09 320,67 310,64 330,86
” 1974 339,60 479,45 547,83 550,76 504,86 487,00 458,39 480,86 502,81 506,37 588,00 605,39Külçe 1973 31,75 35,32 39,05 41,75 46,02 50,03 51,30 48,42 47,23 46,00 44,94 50,01

1974 60,88 69,68 76,76 77,79 72,88 69,98 65,35 70,94 73,24 73,83 85,24 87,49

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü — Devlet İstatistik Enstitüsü - -Borsa Gazetesi.-



Cetvel : 48 Yıllık Fiyat Endeksleri ve Altın Fiyatları

Yıllık Ortalamalar Aralık Sonlan

1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974

TOPTAN EŞYA FİYATLARI (1963 =  
Genel Endeks

100)
145,7 168,9 199,3 240,1 311,8 150,3 184,9 212,4 274,4 326,7Gıda Maddeleri ve Yemler 141,0 161,0 185,4 225,3 305,4 147,2 173,9 198,7 262,8 333,7Sanayi Ham. Mad. ve Yarı Mamulleri 153,6 182,1 222,4 264,7 322,5 155,5 203,3 235,3 293,7 315,2

ANKARA GEÇİNME ENDEKSİ (1963 = 
Genel Endeks

= 100)
148,3 180,7 208,3 241,2 278,4 160,9 198,1 223,3 260,3 300,6Gıda 149,9 175,4 197,3 228,2 260,4 161,3 187,2 210,9 244,7 280,2Aydınlatma ve Isıtma 133,8 183,1 243,9 279,7 315,4 139,8 235,4 269,7 288,4 331,7Giyim 146,0 199,2 232,4 260,8 304,7 163,8 227,6 239,7 292,2 319,8Diğer 144,1 183,3 216,0 260,9 316,5 160,0 199,0 240,3 284,4 360,9

İSTANBUL GEÇİNME ENDEKSİ (1963 
Genel Endeks

=  100)
155,6 185,2 213,7 243,6 301,8 163,7 202,0 224,2 268,9 334,6Gıda 157,8 183,2 212,1 243,2 297,4 164,7 195,8 225,2 262,9 334,9Aydınlatma ve Isıtma 127,1 179,9 242,5 267,7 338,9 132,2 242,4 242,6 336,4 350,6Giyim 153,0 182,2 199,1 238,5 308,9 162,4 197,4 207,4 279,1 322,2Diğer 161,8 204,1 229,3 244,8 307,5 176,1 225,6 231,8 265,9 346,9

İSTANBUL ÜCRETLİLER GEÇİNME 
ENDEKSİ (1963 =  100)

Genel Endeks 143,3 167,8 190,0 217,3 268,4 153,1 180,4 198,6 233,5 293,9Gıda Maddeleri 152,4 170,6 194,3 227,8 281,7 157,9 181,6 207,9 245,0 319,6Isıtma ve Aydınlatma 144,0 184,4 225,6 248,3 345,6 153,8 225,6 225,6 304,9 355,6Giyim ve ev eşyası 124.2 148,5 165,1 201,1 258,6 131,8 158,6 170,2 210,5 269,9Kira ve ev balamı 138,1 174,0 196,5 211,5 239,2 165,2 184,2 200,6 222,0 244,1Müteferrik 131,5 163,4 175,9 180,5 216,1 142,3 175,0 175,3 187,1 237,6
ANKARA TÜKETİCİ ENDEKSİ (1968 

Genel Endeks
=  100)

115,1 133,9 151,2 176,3 209,1 122,5 143,9 161,1 187,5 222,5
İSTANBUL TÜKETİCİ ENDEKSİ (1968=100) 

Genel Endeks 115,3 133,4 149,1 172,1 199,3 120,7 142,0 155,1 181,1 211,3
ALTIN FİYATLARI (TL.)

Reşat 236,59 311,98 373,62 470,28 694,54 273,15 337,81 388,33 501,43 760,00Cumhuriyet 117,02 139,78 183,08 298,76 509,28 129,65 151,05 207,83 330,86 605,39Külçe 17,35 21,05 27,65 44,32 73,67 19,63 22,17 30,93 50,01 87,49

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü —  İstanbul Ticaret Odası—  Devlet İstatistik Enstitüsü — Borsa Gazetesi.



Ş U B E L E R İ M İ Z :

Adana İskenderun

Ankara İstanbul

Antalya İstanbul (Kambiyo)

Bursa İzmir

Denizli Kayseri

Diyarbakır Konya

Edime Mersin

Erzurum Samsun

Eskişehir Trabzon

Gaziantep Banknot Matbaası


